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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Pengertian Antropologi 

Antropologi berasal dari kata antrophos = manusia dan logos = ilmu 

Menurut Haviland antropologi studi tentang umat manusia yang berusaha 

menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dan 

untuk memperoleh pengertian yang lengkap mengenai keanekaragaman manusia 

David Hunter mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang muncul dari 

keingintahuan yang tidak terbatas mengenai umat manusia. 

Benedict antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai 

makhluk sosial.  Perhatiannya ditujukan pada sifat-sifat khusus fisik manusia, cara 

produksi, tradisi, dan nilai-nilai pedoman kehidupan bermasyarakat, atau norma 

yang membedakan pergaulan hidup antar masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Koentjaraningrat antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada 

umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta 

kebudayaan yang dihasilkan.  

Jadi antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari dengan segi 

keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, 

nilai-nilai) yang dihasilkan setiap manusia yang satu dengan yang lainnya 

berbeda-beda 

B. Sejarah Perkembangan Ilmu Antropologi 

1. Fase pertama (sebelum 1800) 

Kedatangan bangsa Eropa barat ke Benua Afrika, Asia, Amerika selama 

4 abad membawa pengaruh bagi berbagai suku bangsa ketiga benua tersebut. 

Bersamaan dengan itu terkumpul tulisan para musafir, pelaut, pendeta, 

penerjemah, dan pegawai pemerintah jajahan. Dalam berbagai buku tersebut 

terdapat berbagai oengetahuan mengenai deskripsi adat istiadat, susunan 

masyarakat, dan ciri-ciri fisik dari berbagai macam suku bangsa.  

Bahan deskripsi itu disebut “etnografi” yang berasal dari kata 

„ethos=bangsa‟. Namun deskripsi tersebut tidak jelas sehingga kaum terpelajar 
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di Eropa barat memiliki 3 sikap yang bertentangan terhadap bangsa-bangsa 

Afrika, Asia, Oceania, dan orang-orang indian di Amerika, yaitu:  

a) Ada yang berpandangan bahwa bangsa-bangsa itu bukan manusia 

sebenarnya tapi mereka liar, keturunan iblis dan sebagainya. 

b) Ada yang berpandangan bahwa masyarakat bangsa-bangsa itu adalah 

contoh dari masyarakat murni. 

c) Ada yang tertarik akan adat istiadat yang aneh, dan mulai 

mengumpulkan benda-benda kebudayaan dari suku-suku bangsa 

Afrika, Asia, Amerika pribumi itu tadi. 

 

Pada permulaan abad ke 19 perhatian pada himpunan pengetahuan 

mengenai masyarakat, adat istiadat, dan ciri-ciri fisik bangsa sangat besar 

sehingga timbul usaha pertama untuk mengntegrasikan seluruh himpunan 

bahan pengetahuan etnografi tersebut menjadi satu.  

 

2. Fase kedua (kira-kira pertegahan abad ke 19) 

Integrasi yang sungguh-sungguh baru timbul pada pertengahan abad ke 

19. Karengan etnografi tersusun berdasarkan cara berfikir evolusi manusia. 

Seperti masyarakat dan kebudayaan manusia telah berevolusi dengan sangat 

lamban yakni dalam jangka waktu beribu-ribu tahun lamanya, dari tingkat 

yang rendah melalui beberapa tingkat di antaranya sampai ke tingkat yang 

tinggi.  

Pada fase kedua ini antropologi sebagai ilmu yang akademikal, yang 

bersifat praktis dan hanya dilakukan dalam kalangan para sarjana di 

universitas, dengan tujuan Mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitive 

dengan maksud untuk mendapat suatu pengertian tentang tingkat-tingkat kuno 

dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia.  

 

3. Fase ketiga (permulaan abad ke 20) 

Negara-Negara di Eropa barat banyak mempelajari kebudayaan dari 

Negara jajahannya. Dalam fase yang ketiga ini antropologi menjadi suatu ilmu 

yang praktis, yang dapat dirumuskan : mempelajari masyarakat dan 
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kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah 

colonial dan guna mendapat suatu pengertian tentang masyarakat masa kini 

yang kompleks.  

 

4. Fase keempat (sesudah kira-kira 1930) 

Dalam fase ini antropologi mengalami masa perkembangannya, baik dari 

segi bahan pengetahuan maupun hal yang diteliti serta metodenya. Ada 2 

perubahan di dunia: 

a.   Timbul antipasti terhadap kolonialisme sesudah perang dunia II 

b. Cepat hilangnya bangsa-bangsa primitive 

Proses tersebut menyebabkan ilmu antropologi seolah-olah kehilangan 

lapangan, dan terdorong untuk mengembangkan lapangan penelitian dengan 

pokok tujuan baru. Adapun warisan sebelumnya seperti etnografi, metode 

ilmiah tidak di buang begitu saja tetapi dipakai sebagai landasan bagi 

perkembangan yang baru.  

Tidak lagi hanya suku bangsa primitive tapi ke daerah pedesaan yang pada 

umumnya ditinjau dari sudut keberagaman fisiknya, masayarakatnya, serta 

kebudayannya.  

Dalam fase perkembangannya yang keempat ini dapat terbagi dua yaitu 

tujuan akademikal dan tujuan praktis. Tujuan akademis mencapai pengertian 

tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari keberagaman 

bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. Sedangkan praktisnya 

mempelajari keberagaman manusia dalam keragaman masyarakat suku bangsa 

guna membangan masyarakat suku bangsa tersebut.  

 

 

C. Antropologi Masa Kini 

 

1. Perbedaan- perbedaan di berbagai pusat ilmiah 

Ilmu antropologi tergolong masih muda dan baru berumur 1 abad saja, 

menyebabkan tujuan dan ruang lingkupnya masih merupakan suatu kompleks 
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masalah yang sampai sekarang masih menjadi pokok perbedaan paham antara 

berbagai aliran yang ada dalam kalangannya sendiri.  

Di Amerika Serikat, ilmu antropologi telah memakai dan 

mengintergrasikan seluruh warisan bahan dan metode dari ilmu antropologi di 

fase pertama, kedua dan ketiga ditambahkan dengan berbagai spesialisasi yang 

telah dikembangkan secara khusus untuk mencapai pemahaman tentang dasar 

keragaman bentuk masyarakat.  

Di Inggris, karena berkurangnya jajahan Inggris ilmu antropologi untuk 

keperluan pemerintahan jajahan mereka maka setelah Negara jajahannya 

merdeka para sarjana Inggris memperhatikan berbagai masalah yang lebih luas 

mengenai dasar-dasar masyarakat dan kebudayaan pada umumnya. Dalam hal 

ini metode yang di kembangkan di Amerika serikat juga mulai mempengaruhi 

berbagai lapangan penelitian antropologi di Inggris.  

Di Eropa Tengah, ilmu antropologi masih bertujuan mempelajari bangsa-

bangsa di luar Eropa untuk memahami sejarah penyebaran kebudayaan seluruh 

umat manusia di muka bumi. Namun akhir-akhir ini pengaruh antropologi dari 

Amerika mulai berkembangan pada para ahli antropologi generasi muda. 

Di Eropa Utara, ilmu antropologi berkembang sebagai sifat akademikal 

keistimewaan mereka terletak dalam hasil-hasil penelitian kebudayaan suku 

bangsa Eskimo.  

Di Uni Soviet, ilmu antropologi di Uni Soviet berdasarkan konsep Karl 

Marx dan Frederick Engels mengenai tingkat evolusi manusia. Di Uni Soviet 

ilmu antropologi menunjukan bidang yang praktis, yakni melakukan kegiatan 

besar dalam hal mengumpulkan bahan tentang keberagaman bentuk 

masayarakat dan kebudayaan dari suku bangsa yang merupakan penduduk 

wilayah uni soviet yang mahaluas. Di pergunakan sebagai alat untuk 

mengembangkan saling pengertian antar suku bangsa di Uni Soviet. Selain itu 

mereka menyusun buku-buku ikhtisar yang besar mengenai suku bangsa di 

benua-benua lain yang di beri judul „Narody Mira’ (bangsa-bangsa di Dunia).  

Di Negara bekas jajahan Inggris, seperti India antropolohi dan sosiologi 

sudah bukan dua ilmu yang berbeda melinkan telah menjadi ilmu social yang 
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baru. Dalam suatu masyarakat seperti di India, masalah nasional dan masalah 

perkotaan sangat erat hubungannya dengan masalah-masalah di pedesaan.  

Di Indonesia, penggunaan antropologi bersama sosiologi sebaai suatu 

ilmu praktis bersama dapat memberi bantuan dalam hal memecahkan masalah 

kemasyarakat di Indonesia sekarang dan perencanaan pembangunan nasional.  

 

2. Perbedaan- perbedaan istilah  

Hal-hal yang sering di dengar mengenai berbagai istilah, seperti 

ethnography, ethnology, volkerkunde, kulturkunde, anthrophology, cultural 

anthropology, dan social anthrophology?  

Ethnography berarti „pelukisan tetang bangsa-bangsa‟. Istilah ini umum 

di pakai di Eropa Barat, segala bentuk metode untuk mengumpulkan dan 

mengumumkan, dan masih lazim di pakai untuk menyebut bagian dari ilmu 

antropologi yang bersifat deskriptif.  

Ethnology yang berarti „ilmu bangsa-bangsa‟. Masih di pakai hanya di 

Amerika dan Inggris di pakai untuk menyebutkan suatu bagian dari 

antropologi yang mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan 

sejarah perkembangan kebudayaan manusia.  

Volkerkunde berarti „ilmu bangsa-bangsa‟ 

Kulturkunde berarti „ilmu kebudayaan‟. Ini memiliki arti yang sama 

dengan ethnology di Amerika, dan di gunakan di Indonesia dan istilah tersebut 

menjadi „ ilmu kebudayaan‟.  

Anthrophology  berarti „ilmu tentang manusia‟. Dahulu istilah itu 

digunakan dalam arti yang lain „ilmu tentang ciri tubuh manusia‟. Dan 

sekarang anthrophology dalam arti khusus ialah ilm tentang ras-ras manusia 

dipandang dari ciri-ciri fisiknya.  

Cultural anthropology akhir- akhir ini terutama dipakai di Amerika, 

yang digunakan untuk menyebut bagian dari ilmu antropologi dalam arti luas 

yang tidak mempelajari manusia dari sudut fisiknya, dan sekarang dipakai di 

Universitas Indonesia menjadi „antropologi budaya‟. 

Social anthrophology dipakai di Inggris untuk menyebut antropologi dalam 

fase ketiga sebagai lawan dari ethnology.  
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D. Ilmu- Ilmu Bagian Dari Antropologi 

 

1. Lima ilmu bagian dari antropologi 

Terdapat lima masalah penelitian khusus, yaitu: 

a.   Masalah sejarah asal dan perkembangan manusia (atau evolusinya) 

secara biologi 

b. Masalah sejarah terjadinya beragam makhluk manusia di pandang dari 

sudut ciri-ciri tubuhnya 

c.   Masalah sejarah asal, perkembangan dan penyebaran beragam bahasa di 

seluruh dunia 

d. Masalah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya beragam budaya 

manusia di seluruh dunia 

e.    Masalah mengenai sas-sas kebudayaan manusia dalam kehidupan 

masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia 

Kelima lapangan penelitian tersebut untuk memecahkan kelima masalah yang 

demikian luasnya. Pengkhususan kelima lapangan tersebut, antropologi 

menenal juga ilmu-ilmu bagian, yaitu: 

Paleo-antropologi    

Antropologi fisik 

Etnolinguistik 

Prehistori     

Etnologi  

Paleo-antropologi adalah ilmu bagian yang meneliti asal usul atau 

terjadinya evolusi manusia dengan mempergunakan sisa sisa tubuh yang telah 

membatu, yang di dapatkan oleh peneliti dari berbagai metode penggalian. 

Antropologi fisik bagian dari ilmu antropologi yang mencoba mencapai 

suatu pengertian tentang sejarah terjadinya baragam manusia di pandang dari 

sudut ciri-ciri tubuhnya. Bahan penelitiannya adalah ciri-ciri tubuh baik yang 

lahir (fenotipe) maupun genotype (dalam). Antropologi fisik dalam arti khusus 

atau disebut dengan somatology.  

Etnolinguistik atau antropologi linguistic adalah penelitian antropologi 

yang berkaitan dengan kata-kata, pelukisan tentang ciri, dan tata bahasa suku 

disebut antropologi fisik dalam arti luas 

disebut antropologi budaya 
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bangsa yang tersebar di seluruh dunia yang terkumpul bersama-sama dengan 

bahan kebudayaan suku bangsa. Dari bahan ini telah berkembang berbagai 

macam metode analisis kebudayaan.  

Prehistori mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua 

kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal huruf hingga 

manusia mengenal huruf.  

Etnologi adalah ilmu yang mencoba mencapai pengertian mengenai asas-

asas manusia dengan mempelajari kebudayaan dalam hidup bermasayarakat 

dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar diseluruh muka bumi pada 

masa sekarang ini. Berkembang dua aliran yaitu descriptive integration dan 

generalizing integration.  

Descriptive integration mempunyai tujuan untuk mencari pengertian 

tentang sejarah perkembangan dari suatu daerah artinya mencoba memandang 

suatu daerah pada bidang diakronisnya, seperti mencari fosil, mencari ciri-ciri 

ras, mencari artefak, bahsa lokal, diolah menjadi satu dan diintegrasikan 

menjadi satu. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin membuat suatu 

descriptive integration dari suku bangsa Ngada di Flores, ia harus mencari 

fosil-fosil yang adala, meperhatikan ciri-ciri ras orang Ngada dan suku bangsa 

lainnya di sekitar itu, memasukan artefak-artefak yang digali dan di temukan 

di sekitar flores. Dengan mengolah dan menjadikan satu semua bahan yang 

ada, ia mencoba mencapai pengertian tentang asal mula dan sejarah 

perkembangan suku bangsa Ngada.  

Generalizing integration mencari asas persamaan beragam masyarakat 

dari kelompok-kelompok manusia di muka bumi. Penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian mendalam dan bulat dari sejumlah masyarakat dan 

kebudayaan yang terbatas, peneliti harus mencari tahu unsur-unsur 

kebudayaan tertentu dalam masyarakat yang dianalisis. Pemikiran antara satu 

peneliti dengan peneliti yang lain harus saling membantu. 

Penerapan ilmu antropologi mula-mula terhadap masalah pembangunan 

masyarakat desa, kemudian lebih luas lagi yaitu masalah ekonomi pedesaan, 

masalah kesehatan rakyat pedesaan, masalah kependudukan dan lain-lain yang 

telah menimbulkan spesialisasi dalam antropologi.  
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Sekitar tahun 20an telah berkembang suatu ilmu bagian yang baru, ialah 

ilmu etnopsikologi (Ethnopsychology). Penelitian antropologi yang dalam 

analisisnya menggunakan banyak konsep psikologi yang berkembang di 

Amerika dan Inggris. Penelitian ini seperti dimulai karena timbulnya perhatian 

pada kepribadian bangsa, peranan individu dalam proses perubahan adat 

istiadat, dan masalah nilai universal dari konsep-konsep psikologi.  

Masalah “kepribadian bangsa” timbul ketika hubungan antar bangsa 

mulai makin intensif terutama setelah perang dunia I. Bangsa yang menjajah 

mulai menanamkan pemiiran bangsanya ke bangsa jajahannya, sebagai contoh 

bangsa Belanda saat menjajah pulau Jawa, mereka memandang bahwa orang 

Jawa pemalas, tidak rajin dan sebagainya. Konsep yang dipakai dalam 

pendeskripsian seperti itu tidak cermat di pandang dari sudut ilmu psikologi. 

Istilah „tidak jujur‟ sangat tidak cermat bila di pandang dari sudut psikologi. 

Sadar akan kekurangan ini sarjana antropologi mendeskripsikan kepribadian 

bangsa dengan lebih cermat lagi,  sehingga para ahli antropologi harus lebih 

banyak belajar tentang ilmu psikologi serta konsep teori yang dikembangkan 

didalamnya. 

Masalah peranan individu sekitar tahun 1920 di Amerika mulai dikenal 

dengan culture change. Sebelum itu para ahli antropologi hanya 

memperhatikan dan mencatat   adat istiadat dan tingkah laku yang lazim di 

jalankan oleh warga masyarakat. Tindakan individu menyimpang dari 

tindakan umum ini yang menyebabkan para ahli antropologi menaruh 

perhatian terhadap konsep-konsep dan teori-teori psikologi. Melalui ilmu 

psikologi seluk beluk kelakuan dan tindakan individu dapat di pelajari dan 

dipahami. 

Masalah nilai universal dan konsep psikologi juga mendapat perhatian 

dari para antroplog. Karena dari kebanyakan ilmu psikologi yang krang 

universal maka para antropolog membantu ilmu psikoloho berusaha untuk 

mempertajam konsep dan teori-teori yang mereka pergunakan.  

Kompleks studi antropologi yang menggunakan ilmu psikologi sekarang 

dianggap sebagai subilmu seperti etnopsikologi, antropologi psikologi serta 

studi kebudayaan dan kepribadian.  
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2. Spesialisasi Antropologi 

Pengkhususan penelitian antropologi terhadap masalah masalah praktis 

dalam masyarakat belum lama berkembang. Antropologi pembangunan 

masyarakat secara sadar baru dikembangkan setelah adanya etnopsikologi. 

Pada tahun 1930 oleh Raymond W Firth mulai meneliti metode-metode 

antropologi, gejala ekonomi pedesaan, penghimpunan modal, penyerahan 

tenaga, system produksi, dan pemasaran lokal dari hasil pertanian dan 

perikanan. Menimbulkan spesialisasi antropologi yang pertama, antropologi 

ekonomi (economic antrophology). 

Semetara itu timbul beberapa spesialisasi antropologi lain, yaitu 

antropologi pembangunan (development anthropology) yang menggunakan 

metode- metode, konsep-konsep dan teori-teori antropologi untuk mempelajari 

ha-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa, masalah sikap 

petani terhadap teknologi dan sebagainya.  

Erat hubungannya dengan pembangunan desa, para ahli antropologi juga 

meneliti masalah pendidikan, yang di banyak Negara berkembang mengalami 

perkembangan dan kadang kadang mengalami ledakan yang cukup hebat. 

Penelitian ini menyebabkan timbul subilmu antropologi pendidikan 

(educational anthropology).  

Masih mengenai pembangunan masyarakat desa yang berkaitan dengan 

kesehatan masyarakat. Untuk membantu mengenai kesehatan masyarakat, 

timbul spesialisasi khusus yaitu antropologi kesehatan (medical anthropology).  

Pesatnya laju pertumbuhan penduduk, akhir-akhir ini timbul di kalangan 

umat manusia akan adanya eksplosi penduduk di dunia dalam waktu  yang 

tidak begitu lama lagi serta masalah social ekonomi yang timbul makan kini 

banyak tersedia dana dan kesempatan untuk meneliti masalah penduduk dunia, 

disebut dengan antropologi penduduk (population anthropology).  

Menyelami kejadian-kejadian dan gejala politik serta persaingan dan 

kerja sama antara kekuatan partai politik di Negara yang sedang berkembang 

tanpa memperhatikan latar belakang kebudayaan, system nilai dan system 
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norma manusia yang menjalankan politik tersebut di sebut dengan antropologi 

politik (political anthropology).  

Dalam berbagai lapangan penelitian timbul mengenai aspek aspek social 

budaya yang dapat melatarbelakangi rasa tertekan tersebut dan mengenai itu 

para ahli antropologi yang banyak mengetahui tentang psikologi dan dan 

masalah kesehatan jiwa dapat membantu psikiater. Dan subilmu ini di sebut 

antrophology in mental health.  

 

E. Hubungan antara antropologi sosial dan sosiologi 

 

1. Persamaan dan perbedaan antara kedua ilmu 

Ilmu antropologi social berusahan mencari unsur-unsur yang sama antara 

beragam masyarakat dan kebudayaan manusia. Ada beberapa perbedaan bila 

di tinjau secara khusus: 

a. Kedua ilmu masing-masing mempunyai asal mula dan sejarah 

perkembangan yang berbeda 

b. Asal mula sejarah yang berbeda menyebabkan adanya suatu perbedaan 

pengkhususan pada pokok dan bahan penelitian dari kedua ilmu itu 

c. Asal mula dan sejarah yang berbeda juga telah menyebabkan 

berkembangnya beberapa metode dan masalah yang khusus dari kedua 

ilmu masing-masing. 

 

2. Sejarah perkembangan sosiologi 

Pada mulanya ilmu sosiologi hanya merupakan bagian dari ilmu filsafat. 

Para ahli filsafat juga menganalisis segala hal yang ada dalam alam 

sekelilingnya, juga tidak lupa memikirkan tentang masyarakatnya.  

Para sarjana filsafat seperti Auguste Comte dan H de Saint-Simon, 

mereka mengumumkan teori mereka tentang sifat positif dari segala ilmu 

pengetahuan, juga dari ilmu tentang masyarakat atau sosiologi menyadarkan 

bahwa ada suatu ilmu sosiologi tersendiri.  

Ilmu antropologi soaial mulai sebagai suatu himpunan bahan keterangan 

tentang masyarakat dan kebudayaan penduduk pribumi di luar bangsa Eropa 
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untuk mendapatkan pengertian tentang tingkat-tingkat permulaan dalam 

sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan sendiri. Sebaliknya ilmu 

sosiologi semla adalah bagian dari ilmu filsafat yaitu filsafat social, kemudian 

menjadi satu ilmu khusus karena bangsa Eropa memerlukan suatu 

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai asas-asas masyarakat dan 

kebudayaannya sendiri akibat krisis yang melanda.  

 

3. Pokok ilmiah dari antropologi social dan sosiologi 

Sejarah perkembangan antropologi telah mencatat dari awal hingga 

sekarang objek penelitiannya masih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan 

suku bangsa yang hidup. Sejarah perkembangan ilmu sosiologi mencatat 

bahwa ilmu itu sejak semula hingga sekarang objek penelitiannya tertuju pada 

masyarakat dan kebudayaan bangsa bangsa yang hidup dalam kebudayaan 

Eropa dan Amerika.  

Ilmu antropologi social terutama mencari objek penelitian di dalam 

masayarakat pedesaan, dan sosiologi didalam masayarakat perkotaan. Dari 

suatu perbedaan objek belum juga dapat dipakai sebagai pegangan mutlak 

dalam hal menentukan perbedaan antara ilmu antropologi social dengan 

sosiologi.  

Para ahli antropologi mencari objek dalam masyarakat yang kompleks 

atau masyarakat perkotaan, sebaliknya sosiologi berkembang kejuruan yaitu 

sosiologi pedesaan yang memperhatikan masalah-masalah pertanian dalam 

kehidupan kota kecil masayarakat pedesaan.  

 

4. Metode ilmiah dari antropologi social dan sosiologi 

Antropologi mempunyai pengalaman yang lama dalam hal meneliti 

kebudayaan suku bangsa penduduk pribumi di Amerika, Asia, Afrika dan 

Oceania. Suku bangsa tersebut biasanya hidup dalam masyarakat pedesaan 

kecil, yang dapat diteliti seluruh kebulatan. Sebaliknya ilmu sosiologi selalu 

memusatkan perhatian pada unsur-unsur atau gejala khusus dalam masyarakat 

dengan menganalisis kelompok social yang khusus, hubungan antar kelompok 

atau individu serta proses yang terdapat dalam suatu kehidupan masyarakat.  
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Para ahli antropologi untuk mengembangkan berbagai metode penelitian 

yang bersifat penelitian intensif dan mendalam misalnya dengan metode 

penelitian yang bersifat penelitian intensif dan mendalam dengan metode 

wawancara. Sebaliknya para sosiolog meneliti masyarakat yang kompleks, 

lebih banyak mempergunakan berbagai metode penelitian yang bersifat 

penelitian meluas seperti angket.  

Dunia antropologi memiliki keragaman (diversitas) karena metode yang 

digunakan kualitatif serta metode  pengolahan dan analisis yang bersifat 

membandingkan, komparatif. Sosiologi kurang memperhatikan sifat 

keberagaman hidup masyarakat, karena sifatnya meluas, merata dan berbagai 

metode pengolahan bahan dan analisis yang berdasarkan perhitungan jumlah 

besar, metode bersifat kuantitatif seperti metode statistic.  

 

F. Hubungan antara Antropologi dengan Ilmu Lain. 

 

Antropologi perlu bantuan ilmu lain dan sebaliknya ilmu lain 

memerlukan bantuan antropologi.  

Hubungan antara ilmu geologi dengan antropologi. Bantuan ilmu geologi 

yang mempelajari ciri-ciri lapisan bumi serta perubahannya terutama dibutuhkan 

oleh subilmu paleo-antropologi dan prehistori. Penelitian menganalisis dengan 

metode geologi untuk mengetahui umur dari lapisan bumi tempat artefak tadi 

terkandung.  

Hubungan antara ilmu paleontology dengan antrpologi. Paleontology 

sebagai ilmu yang meneliti fosil makhluk dari zaman dahulu untuk membuat 

rekonstruksi tentang proses evolusi bentuk makhluk dari zaman dahulu hingga 

zaman sekarang.  

Hubungan antara ilmu anatomi dan antropologi. Meneliti ras-ras di 

dunia, sangat perlu akan ilmu anatomi karena ciri dari berbagai bagian kerangka 

manusia, berbagai bagian tengkorak, dan ciri dari bagian tubuh manusia, untuk 

mendapatkan pengertian tentang asal mula dan penyebaran manusia serta 

hubungan antara ras-ras di dunia.  
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Hubungan antara ilmu kesehatan masyarakat dengan antropologi. Data 

mengenai konsepsi dan sikap penduduk desa tentang kesehatan, tentang sakit, 

terhadap dukun, terhadap obat-obatan tradisional, terhadap kebiasaan makan, 

dan sebagainya ilmu antropologi memberikan sumbangan kepada para dokter 

yang anak bekerja di daerah tersebut dengan keberagaman kebudayaan, metode-

metode dan cara untuk segera mengerti dan menyesuaikan diri dengan 

kebudayaan dan adat istiadat lain. 

Hubungan antara ilmu psikiatri dengan antropologi. Merupakan suatu 

perluasan dari hubungan antara ilmu antropologi dengan psikologi yang 

kemudian mendapatkan fungsi yang praktis.  

Hubungan antara ilmu linguistic dan antropologi. Ilmu linguistic telah 

berkemabang menjadi suatu ilmu yang berusaha mengembangkan konsep dan 

metode untuk mengupas segala macam bentuk bahasa apapun juga, dari daerah 

manapun di dunia. Dengan demikian dapat di capai suatu pengertian tentang 

ciri-ciri dasar dari tiap bahasa di dunia secara cepat dan mudah. Etnolinguistik 

itu tidak dapat diabaikan oleh ilmu linguistic klasik. Di banyak Negara, ilmu 

linguistic dan etnolinguistik telah bergabung menjadi satu, walaupun masih 

dipertahankan sebagai bagian dari antropologi. Setiap peneliti yang 

mengumpulkan bahan etnografi di lapangan memerlukan pengetahuan kilat 

tentang bahsa penduduk yang didatangiya itu.  

Hubungan antara ilmu arkeologi dan antropologi. Pada mulanya meneliti 

sejarah dari kebudayaan kuno dalam zaman purba. Peneliti menggunakan bekas 

bangunan kuno tetapi juga prasasti atau buku-buku kuno yang di tulis dalam 

zaman kebudayaan itu Berjaya. Selain itu peneliti menggunakan sisa-sisa benda 

kebudayaan manusia yang tertinggal dalam lapisan bumi sebagai bahan 

penelitiannya, dan dapat memperpanjang jarak waktu dari sejarah kebudayaan 

manusia dengan bahan yang lebh tua dari piramida-piramida, candi, dan buku-

buku kuno.  

Hubungan antara ilmu sejarah dengan antropologi. Antropologi memberi 

bahan prehistori sebagai pangkal bagi tiap penulis sejarah dan tiap bangsa 

didunia. Sumber sejarah berupa prasasti, dokumen, naskah tradisional, dan arsi 

kuno, sering hanya dapat memberi informasi peristiwa sejarah yang terbatas 
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kepada bidang politik saja. Para ahli antropologi sebaliknya juga memerlukan 

sejarah terutama sejarah suku bangsa daerah yang didatanginya. Diperlukan 

untuk memecahkan masalah- masalah yang terjadi karena masyarakat yang 

ditelitinya mengalami pengaruh dari suatu kebudayaan dari luar.  

Hubungan antara imu geografi dan antropologi. Geografi mencoba 

memberikan gambaran mengenai ciri-ciri dari segala macam bentuk hidup yang 

menduduki muka bumi seperti flora dan fauna. Antropologi salah satu ilmu yang 

mampu menyelami masalah keberagaman makhluk manusia. Sarjana 

antropologi memerlukan maslah kebudayaan manusia yang mempunyai sangkut 

paut dengan keadaan lingkungan alamnya.  

Hubungan antara ilmu ekonomi dengan antroologi. Ahli ekonomi tidak 

dapat mempergunakan dengan sempurna konsep dan teori tentang kekuatan, 

proses, dan hukum ekonomi, tentang suatu pengetahuan tentang system 

kemasyarakatan, cara berfikir, pandangan, dan sikap hidup dari warga 

masyarakat pedesaan.  

Hubungan antara ilmu hukum adat Indonesia dan antropologi. Para 

sarjana hukum adat mempergunakan metode antropologi untuk menyelami latar 

belakang kehidupan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. Antropologi 

menganggap penting karena hukum adat bukan merupakan suatu system hukum 

yang telah diabstraksikan sebagai aturan dalam kitab, undang-undang melainkan 

timbul dan hidup langsung dari masalah perdata yang berasal dari masyarakat 

Indonesia. Social control itu menyebabkan bahwa seorang ahli antropologi juga 

harus mempeunyai pengetahuan umum tentang konsep hukum pada umumnya.  

 Hubungan antara ilmu administrasi dengan antropologi. Bahan 

keterangan mengenai masalah yang berhubungan dengan agraria yang juga 

menjadi suatu komplek masalah yang sangat penting dalam ilmu administrasi.  

Hubungan antara ilmu politik dan antropologi. Hubungan antara 

kekuatan serta proses politik berbagai Negara dengan berbagai macam system 

pemerintahan ke masalah yang menyangkut latar belakang social budaya dari 

kekuatan politik tersebut. Ahli antropologi dalam mempelajari suatu masyarakat 

untuk menulis sebuah deskripsi etnografi tentang masyarakat tersebut, tentu 

akan  juga menghadapi sendiri keuatan dan proses politik lokal serta aktifitas 
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dari cabang partai politik nasional disitu, menganalisis gejala itu perlu 

mengetahui konsep dan teori ilmu politik juga.  

Ilmu gabungan tentang tingkah laku manusia. Suatu pengertian tentang 

asas kehidupan dan tindakan manusia dirasakan sebagai suatu hal yang sangat 

diperlukan. Timbul saran untuk membina kerja sama antara berbagai ilmu social 

kea rah suatu ilmu gabungan tentang tingkah laku manusia (unified science of 

human behavior). J. gillin dan Michael Reese mendiskusikan kemungkinan 

pengembangan metode untuk mengintegrasikan hasil ilmu mereka masing-

masing.  

 

G. Metode Ilmiah dari Antropologi 

 

1. Metode Ilmiah dan Pengumpulan Fakta 

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara yang 

digunakan dalam ilmu tersebut, untuk mencapai suatu kesatuan pengetahuan. 

Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan bukanlah suatu ilmu 

melainkan suatu himpunan pengetahuan saja, tentang berbagai gejala alam 

atau masyarakat tanpa adanya kesadaran tentang hubungan antara gejala 

yang terjadi. Tiga tingkat, yaitu pengumpulan data, penentuan ciri umum dan 

system serta verifikasi.  

Pengumpulan fakta megenai kejadia dan gejala masyarakat dan 

kebudayaan untuk pengolahan secara ilmiah. Metode mengobservasi, 

mencatat, mengolah dan mendeskripsikan fakta yang terjadi dalam 

masyarakat yang hidup.  

Metode pengumpulan fakta digolongkan kedalam tiga golongan dan 

masing-masing mempunyai perbedaan pokok, yaitu penelitian lapangan, 

penelitian laboratorium, penelitian dalam perpustakaan. Dalam penelitian 

lapangan, peneliti harus menunggu terjadinya gejala yang menjadi objek 

observasinya. Penelitian laboratorium gejala yang menjad objek observasi 

dapat dibuat dan sengaja diadakan oleh peneliti. Sedangkan dalam 

perpustakaan, objek penelitian harus di cari dari beratus-ratus buku yang 

beraneka ragam. Penelitian lapangan, peneliti harus masuk kedalam 
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objeknya, artinya ia sendiri harus memperhatikan hubungan antara objek dan 

dirinya sendiri, sedangkan dalam laboratorium dan perpustakaan peneliti 

tetap berada di luar objeknya artinya dirinya sendiri tidak ada hubungannya 

dengan objek yang diteliti.  

Dalam penelitian lapangan, peneliti datang sendiri dan menceburkan diri 

dalam suatu masyarakat untuk mendapat keterangan tentang gejala 

kehidupan manusia dalam masyarakat. Metode berupa wawancara dan 

catatan hasil (field notes). Field  notes yang telah dikumpulkan harus di 

rubah menjadi tulisan yang oleh sarjana lain dapat dipergunakan dan diolah 

menjadi teori tentang asas kebudayaan atau menambah pengetahuan bagi 

peneliti yang akan terjun langsung ke daerah tersebut.  

Istilah etnografi yang berarti deskripsi tentang ethnos atau suku bangsa 

selain mengandung arti seluruh metode antropologi deskriptif, juga berarti 

bahan tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaan disuatu daerah. 

Sedangkan buku etnografi adalah buku yang mengandung pelukisan tentang 

kehidupan duatu masyarakat dan kebudayaan suatu daerah.  

 

2. Penentuan Ciri-Ciri Umum dan Sistem 

Proses berfikir secara ilmiah pada tahap ini, menimbulkan metode yang 

hendak mencari ciri yang sama dan umum, diantara beragam fakta dalam 

kehidupan masyarakat dan kebudayaan umat manusia. Ilmu antropologi 

bekerja dengan bahan berupa fakta berasal dari sebanyak mungkin macam 

masyarakat dan kebudayaan dari seluruh dunia, untuk mencari ciri umum 

diantara beragam fakta masyarakat tersebut digunakan berbagai metode 

pembandingan (metode komparatif), komparatif dimulai dengan metode 

klasifikasi.  

Ada beberapa hubungan yang kovariabel, artinya kalau suatu fakta 

berubah dengan cara yang tertentu, maka fakta lain yang berkaitan dengan 

itub berubah juga. Atau mungkin hubungan sebab akibat, yang artinya suatu 

fakta menyebabkan timbulnya, berubahnya atau hilangnya suatu fakta yang 

lain. Perumusan yang menyatakan hubungan mantap antara beraneka fakta 

dalam alam disebut kaidah alam.  
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Tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, dengan kata lain 

tentang masyarakat dan kebudayaan manusia, mendasarkan anggapan 

mereka atas kenyataan bahwa hanya peristiwa dan gejala yang masih terjalin 

dalam gerak peredaran alam semesta ini bersifat mantap dan adapat berulang 

kembali dalam ruang dan waktu. 

 Ilmu eksata yang memperhatikan gejala alamiah yang dapat 

merumuskan hubungan antara fakta alam ke dalam kaidah alam. Pada ilmu 

social dan ilmu antropologi sebagaian besar dari pengetahuannya bersifat 

“pengertian” mengenai kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Namun ada 

pula pengetahuan yang berupa kaidah social budaya.  

 

3. Verifikasi 

Pengujian terdiri dari cara menguji rumusan kaidah atau memperkuat 

“pengertian” yang telah dicapai, dilakukan dalam kenyataan alam atau 

masyarakat yang hidup. Cara berfikir deduktif, yaitu perumusan umum 

kembali ke arah fakta khusus.  

Kuantitatif mencoba menguji kebenaran dari “ pengertian” dan kaidah 

dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mengenai kejadian dan 

gejala social budaya yang menunjukan asas persamaan.  
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BAB II 

KEBUDAYAAN 

 

A. Kebudayaan 

 

1. Pengertian kebudayaan dijabarkan oleh beberapa tokoh, diataranya :  

a) Ralph Linton  

Kebudayaan memiliki berbagai aspek, yang meliputi cara-cara berlaku, 

kepercayaan-keper cayaan, sikap-sikap dan hasil dari kegiatan manusia yang 

khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.  

b) Koetjaraningrat  

Kebudayaan Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia 

dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia 

dengan belajar. 

 

B. Kebudayaan, Culture dan Peradaban 

 

Kebudayaan merupakan awal dari bahasa sansekerta, yaitu buddhayah yang 

berarti bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “kekal”. 

Culture merupakan bahasa latin dari colere, yang berarti mengolah, 

mengerjakan dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau 

bertani. 

Peradaban, berasal dari bahasa inggris civilization yaitu bagian–bagian serta 

unsur-unsur yang halus, maju, indah.  

 

C. Empat Wujud Kebudayaan 

 

Menurut Koentjaraningrat terdapat empat wujud kebudayaan, yaitu  

a) Lingkaran paling luar melambangkan kebudayaan sebagai artefacs atau 

benda benda fisik 

Bangunan-bangunan megah seperti candi, benda-benda bergerak, 

komputer, piring, gelas, kancing baju. Semua benda hasil karya manusia 
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bersifat kongkret dan dapat diraba serta difoto. Disebut sebagai 

kebudayaan fisik.  

b) Melambangkan kebudayaan sebagai sistem tingkah laku dan tindakan 

berpola  

Menggambarkan wujud tingkah laku manusia seperti menari, berbicara, 

tingkah laku dalam melakukan pekerjaan. Disebut sebagai sistem sosial. 

c) Melambangkan kebudayaan sebagai system gagasan 

Menggambarkan wujud gagasan dari kebudayaan dan tempatnya dalam 

kepala masing-masing individu yang menjadi warga suatu ke budayaan 

yang dibawa ke mana pun mereka pergi. Wujud ke budayaan ini abstrak, 

tidak dapat difoto. Disebut sebagai sistem budaya. 

d) Melambangkan kebudayaan sebagai sistem gagasan yang ideologis 

Gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh warga suatu kebudayaan 

sejak usia dini dan sukar diubah. Disebut sebagai nilai-nilai budaya 

 

Adapun bentuk lingkaran kebudayaan, seperti di bawah ini:  
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D. Unsur- Unsur Kebudayaan 

 

Unsur- Unsur Kebudayaan menurut Koentjaraningrat, menjabarkan tujuh unsur 

kebudayaan, yaitu : 

a) Bahasa, terdiri dari bahasa lisan dan tulisan 

b) Sistem pengetahuan, terdiri dari :Pengetahuan tentang sekitar alam, 

Pengetahuan tentang alam flora, Pengetahuan tentang zat-zat dan 

bahan mentah, Pengetahuan tentang tubuh manusia, Pengetahuan 

tentang kelakuan sesama manusia dan Pengetahuan tentang ruang 

waktu dan bilangan.  

c) Organisasi sosial, terdiri dari : Sistem kekerabatan, Sistem kesatuan 

hidup setempat, Asosiasi dan perkumpulan, serta  Sistem kenegaraan 

d) Sistem paralatan dan teknologi, terdiri dari : Alat-alat produktif, Alat-

alat distributuf dan transport, Wadah-wadah dan tempat-tempat untuk 

menaruh, Makanan dan minuman, Pakaian dan perhiasan, Tempat 

berlindung dan perumahan dan Senjata 

e) Sistem mata pencaharian hidup, terdiri dari: Berburu dan meramu, 

Perikanan, Bercocok tanam diladang, Bercocok tanam menetap, 

Peternakan serta Perdagangan.  

f) Sistem religi, terdiri dari : Sistem kepercayaan, kesusateraan suci, 

sisem upacara keagamaan, kelompok ke agamaan, ilmu gaib, nilai dan 

pandangan hidup.  

g) Kesenian, terdiri dari : Seni patung, seni relief, seni lukis dan gambar, 

seni rias, seni vokal, seni instrumen, seni kesusasteraan, dan seni 

drama 

 

E. Keterkaitan antara unsur budaya dan wujud kebudayaan 

Fungsi unsur kebudayaan, menurut M E Spiro, yang pertama adalah 

Menerangkan “fungsi” sbg hubungan antara suatu hal dgn tujuan tertentu, yang 

kedua ialah Menerangkan kaitan antara satu hal dgn hal lain dan yang ketiga 

adalah Menerangkan hubungan yang terjadi antara satu hal dgn hal yang lain 

dalam satu sistem yang terintergrasi 
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BAB III 

UNSUR- UNSUR KEBUDAYAAN 

A. BAHASA 

 

1. Pengertian bahasa  

Suatu sistem komunikasi yang menggunakan suara yang di hubungkan 

satu sama lain menurut seperangkat aturan. 

Bahasa dalam kerangka budaya, Disebut sebagai etnolinguistik, merp 

segala aspek dari struktur dan penggunaan bahasa yang ada hubungannya 

dgn masy, kebudayaan dan perilaku 

Bahasa di bagi menjadi dua yaitu bahasa verbal dan non verbal, bahasa 

verbal ialah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan dengan menggunakan cara tertulis atau dengan cara 

lisan atau suatu jenis dari kegiatan percakapan atau penyampaian pesan 

maupun informasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik itu 

disampaikannya secara lisan maupun secara tulisan maupun verbal.  

Sedangkan nonverbal ialah adalah kebalikan dari verbal yaitu suatu proses 

dari komunikasi yang dimana penyampaian informasi atau pesannya tidak 

memakai kata-kata komunikasi ini sering disebut juga dengan bahasa 

isyarat. Bentuk dari komunikasi nonverbal ini memakai gerakan seperti 

misalnya: bahasa tubuh, ekspresi wajah, dengan kontak mata dan lain 

sebagainya atau  satu cara penyampaian pesan atau informasi kepada orang 

lain tanpa menggunakan ucapan atau kata-kata, akan tetapi caranya 

menggunakan gerakan atau isyarat. 

 

2. Jenis-Jenis Komunikasi Non Verbal / Bahasa Non verbal  

Menurut Duncan menyebutkan terdapat beberapa jenis pesan non-verbal, 

yaitu: 

1) Pesan kinesik 

Pesan kinesik merupakan pesan yang menggunakan gerakan tubuh 

yang berarti. Pesan ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu 

a) Pesan fasial 



 

26 

 

Pesan ini menggunakan air muka untuk menyampaikan makna 

tertentu. 

b) Pesan gestural  

Menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan 

tangan untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Menurut 

Galloway, pesan ini berfungsi untuk mengungkapkan: 

Mendorong/membatasi, menyesuaikan/ mempertentangkan, 

Responsif/tak responsif, Perasaan positif/negatif, 

Memperhatikan/tidak memperhatikan, Melancarkan/tidak reseptif 

serta Menyetujui/menolak.  

c) Pesan postural 

Berkaitan dengan keseluruhan anggota badan. Mehrabian 

menyebutkan tiga makna yang dapat disampaikan postur, yaitu 

Immediacy Merupakan ungkapan kesukaan atau ketidaksukaan 

terhadap individu yang lain. Postur yang condong kearah lawan 

bicara menunjukkan kesukaan atau penilaian positif. Yang kedua 

Power mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. 

Yang ketiga Responsiveness merupakan individu yang 

mengkomunikasikannya bila ia bereaksi secara emosional pada 

lingkungan, baik positif maupun negatif. 

2) Olfaksi atau Penciuman 

Bau-bauan telah digunakan manusia untuk berkomunikasi secara sadar 

maupun tidak sadar. Saat ini orang-orang telah mencoba menggunakan 

bau-bauan buatan seperti parfum untuk menyampaikan pesan. 

3) Sensitivitas kulit 

Pesan sentuhan dan bau- bauan ( tactile and olfactory messages ) 

termasuk pesan nonverbal, nonvisual dan nonvokal. Alat penerima 

sentuhan adalah kulit, yang mampu menerima dan membedakan 

berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Berbagai 

pesan atau perasaan dapat disampaikan melalui sentuhan, tetapi yang 

paling sering dikomunikasikan antara lain : tanpa perhatian (detached), 
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kasih sayang (mothering), takut (fearful), marah (angry), dan bercanda 

(playful). 

4) Pesan artifaktual 

Pesan ini diungkapkan melalui penampilan, body image, pakaian, 

kosmetik. Umumnya pakaian kita pergunakan untuk menyampaikan 

identitas kita, yang berarti menunjukkan kepada orang lain bagaimana 

perilaku kita dan bagaimana orang lain sepatutnya memperlakukan 

kita. Selain itu pakaian juga berguna untuk mengungkapkan perasaan 

(misal pakaian hitam berarti duka cita) dan formalitas (misal sandal 

untuk situasi informal dan batik untuk situasi formal) 

3. Prosemik  

Prosemik adalah pesan yang disampaikan melalui pengaturan jarak dan 

ruang. Edward T. Hall membagi interaksi sosial dalam 4 zona spasial: 

1) Jarak intim (personal space) 

Merupakan jarak akrab, dengan jarak 0-18 inch. Individu menerima 

dengan jelas masukan pancaindera (pengelihatan, panas tubuh orang, 

suara, bau dan tarikan napas). Jarak 0-6 inch (jarak intimate lovers), 

merupakan jarak yang terjadi pada saat bercinta,olahraga gulat, saling 

melindungi. Individu dapat dengan jelas melihat tekstur kulit, kerut, 

cacat, warna mata, mulut. 

2) Jarak Pribadi/Personal distance 

Jarak 1,5-4 kaki. Terdiri dari 2 fase:  Fase dekat (1,5-2,5 kaki) Terjadi 

pertukaran  sentuhan, bau, pandangan dan isyarat lainnya. Fase ke dua 

yaitu Fase jauh (2,5-4 kaki) individu dapat saling menyentuh dengan 

mengulurkan tangan. 

3) Jarak sosial/Social distance 

Jarak 4-25 kaki. Susunan bangku dan perabotan kantor disusun 

berdasarkan jarak sosial. Jarak ini dibagi menjadi 2 : Jarak sosial 

(dekat) 4-7 kaki serta Jarak sosial  (jauh) 7-12 kaki 

4) Jarak public 

Jarak 12-25 kaki 
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Adapun bentuk gambarnya seperti di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sistem Kekerabatan 

 

1. Pengertian Sistem Kekerabatan  

Pengertian kelompok kekerabatan merupakan deskripsi mengenai suku 

bangsa tertentu, Perkawinan merupakan unsur universal yang dilakukan oleh 

masyarakat di dunia, Perkawinan bukan termasuk kedalam kebudayaan 

universal saja tetapi di perinci dalam kompleks budaya, dan kompleks sosial 

sprt, lamaran, upacara pernikahan, perayaan, mas kawin, harta pembawaan 

pengantin wanita, adat menetap sesudah menikah.  

 

2. Komunitas  

Komunitas merupakan kesatuan sosial yang terjadi bukan karena adanya 

ikatan kekerabatan tetapi krn ikatan tempat kehidupan 

a) in-group dan out-group 

In-group adalah kelompok sosial dimana individu mengidentifikasi 

dirinya dalam kelompok tersebut, biasa disebut dengan ”kita”. Sifat 

in-group biasanya didasarkan pada faktkor simpati dan kedekatan 

dengan anggota kelompok. Sedangkan Out-group adalah kelompok 

../video/Pernikahan%20Adat%20Jawa%20Cesa%20Helmi%2017%20Mey%202014.mp4
../video/Pernikahan%20Adat%20Jawa%20Cesa%20Helmi%2017%20Mey%202014.mp4
../video/Pernikahan%20Adat%20Jawa%20Cesa%20Helmi%2017%20Mey%202014.mp4
../video/Prosesi%20nikah%20adat%20Suku%20Minangkabau.mp4
../video/Prosesi%20nikah%20adat%20Suku%20Minangkabau.mp4
../video/Prosesi%20nikah%20adat%20Suku%20Minangkabau.mp4
../video/Prosesi%20nikah%20adat%20Suku%20Minangkabau.mp4
../video/Prosesi%20nikah%20adat%20Suku%20Minangkabau.mp4
../video/Prosesi%20nikah%20adat%20Suku%20Minangkabau.mp4
../video/Prosesi%20nikah%20adat%20Suku%20Minangkabau.mp4
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yang diartikan oleh individu sebagai lawan in-groupnya, biasanya 

dikenal dengan “mereka”. 

b) kelompok primer dan sekunder 

kelompok primer adalah kelompok kecil yang anggotanya memiliki 

hubungan dekat, personal, dan langgeng. Serta kelompok sekunder 

adalah kelompok yang lebih besar, bersifat sementara, dibentuk untuk 

tujuan tertentu dan hubungan antar anggota bersifat impersonal 

sehingga biasanya tidak langgeng 

c) paguyuban dan patembayan  

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya terikat 

oleh hubungan batin murni dan bersifat alamiah serta kekal. 

Hubungannya didasari oleh rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang 

telah ditakdirkan. Bentuk ini dapat ditemui dalam keluarga, kelompok 

kekerabatan. Paguyuban mempunyai ciri-ciri hubungan akrab, bersifat 

pribadi dan ekslusif. 

Menurut Ferdinand Tonnies, ada tiga tipe paguyuban, yaitu : (1) 

Paguyuban karena ikatan darah, seperti keluarga, kekerabatan, 

kesukuan, dan lain-lain. (2) Paguyuban karena tempat, seperti rukun 

tetangga, rukun warga, dan lain-lain. (3) Paguyuban karena 

pikiran/ideologi, seperti pergerakan mahasiswa, partai politik, dan 

lain-lain.  

Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya 

hanya untuk jangka waktu yang pendek. Contohnya:  ikatan antar 

pedagang, interaksi melalui internet, Serikat buruh, organisasi dalam 

sebuah perusahaan 

d) kelompok formal dan informal  

Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan 

sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar 

sesamanya. Informal group adalah kelompok yang tidak mempunyai 

struktur yang pasti, terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang 

sehingga terjadi pertemuan kepentingan dan pengalaman.  
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C. Sistem Religi 

1. Pengertian Sistem Religi  

Menurut Haviland kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh 

manusia untuk menangani masalah-masalah penting yang tdk dapat 

dipecahkan dgn menggunakan teknologi dan teknik organisasi yang 

diketahuinya.  

Adapun unsur-unsur religi adalah sebagai berikut:  

a) Emosi keagamaan adalah Getaran jiwa yang pada suatu ketika pernah 

menghinggapi seorang manusia dlm jangka waktu hidupnya, mungkin 

hanya berlangsung beberapa detik saja  

b) Sistem keagamaan Berwujud gagasan, atau pikiran manusia yang 

menyangkut ttg sifat Tuhan, tentang wujud dlm alam gaib dsb.   

c) Upacara keagamaan Wujud aktivitas dalam melaksanakan ibadah 

kepada Tuhan 

d) Peralatan upacara keagamaan Tempat, peralatan yang digunakan, 

serta para pelaku 

e) Kelompok/umat keagamaan Keluarga inti, kelompok kekerabatan, 

komunitas, organisasi gerakan religi 
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BAB IV 

DINAMIKA KEBUDAYAAN 

A. Dinamika Kebudayaan dan Konsep Kebudayaan 

Kebudayaan akan mengalami perubahan agar dapat menyesuai kan diri dengan 

keadaan yang berubah. Kebudayaan berubah karena perubahan lingkungan yang 

menuntut perubahan kebudayaan bersifat adaptif. Terdapat beberapa proses, 

diantaranya  

 Proses Internalisasi merp proses yang berlangsung sepanjang hidup 

individu, dalam hal mengolah perasaan, hasrat, napsu, emosi sehingga 

terbentuk kepribadian  

 Proses Sosialisasi Merp semua pola tindakan indv yg menempati 

berbagai kedudukan dlm masy yg di jumpai 

 Proses Enkulturasi merupakan Proses belajar dan menyesuaikan alam 

pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma, serta semua peraturan yg 

terdapat dlm kebudayaan seseorang.  

 Evolusi Kebudayaan Merupakan proses perkembangan kebudayaan 

umat manusia dari bentuk yang sederhana sampai yang semakin 

kompleks   

 

Terdapat konsep mengenai dinamika kebudayaan yang meliputi 

a) Difusi kebudayaan 

 Merp penyebaran kebudayaan yg terjadi bersamaan dgn 

perpindahan bangsa2 di muka bumi (Koentjoroningrat) 

 Penyebaran adat atau kebiasaan dari kebudayaan yang satu ke 

kebudayaan yang lain (Haviland) 

b) Akulturasi 

Adalah istilah dalam antropologi yang memiliki beberapa makna, 

mencakup konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila 
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sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan 

pada unsur-unsur dari suatu ke budayaan asing sehingga unsur-unsur 

asing ter sebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. 

Proses akulturasi bila suatu kebudayaan terkena pengaruh kebudayaan 

asing : 

 Hampir semua proses akulturasi mulai dari golongan atas yang 

tinggal di kota lalu menyebar ke golongan yang lebih rendah 

dipedesaan. 

 Perubahan dalam sektor ekonomi hampir menyebabkan 

perubahan yang penting dalam asas-asas kehidupan kekerabatan. 

 Penanaman tanaman untuk ekspor dan perkembangan ekonomi 

uang merusak pola-pola gotong royong tradisional, dan karena itu 

berkembanglah sistem pengerahan tenaga kerja baru. 

 Perkembangan sistem ekonomi menyebabkan perubahan dalam 

kebiasaan-kebiasaan makan dengan segala akibat dalam aspek 

gizi, ekonomi maupun sosialnya. 

 Proses akulturasi yang berkembang cepat menyebabkan berbagai 

pergeseran sosial yang tidak seragam dalam semua unsur dan 

sektor masyarakat sehingga menyebabkan keretakan. 

 Gerakan nasionalisme dianggap sebagai salah satu tahap dalam 

proses akulturasi 

c) Asimilasi 

Adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan 

manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah 

mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur 

ke budayaan golongan masing-masing berubah menjadi unsur-unsur 

kebudayaan campuran. 

d) Inovasi 

Adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber 

alam, energi dan modal serta penataan kembali dari tenaga kerja dan 

penggunaan teknologi baru, sehingga terbentuk suatu sistem produksi 
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dari produk-produk baru. Dengan demikian inovasi adalah pembaruan 

unsur teknologi dan ekonomi dari kebudayaan. 

Inovasi berkaitan dengan penemuan baru dalam teknologi => 

merupakan proses bertahap dari discovery menuju invention. 

Discovery baru menjadi invention apabila suatu penemuan baru mulai 

diakui, diterima, diterapkan oleh suatu masyarakat.  Proses 

berlangsungnya tahap discovery sampai pada tahap invention 

berlangsung lama, karena tidak hanya menyangkut satu individu saja, 

yaitu si penciptanya yang pertama melainkan dapat melibatkan 

serangkaian individu yang terdiri dari beberapa pencipta.  

 

Koentjaraningrat, menerangkan bahwa untuk mendorong timbulnya kreatifitas 

diperlukan: 

1. Kesadaran para individu akan adanya kekeurangan dalam kebudayaan 

mereka 

2. Mutu dari keahlian para individu bersangkutan 

3. Adanya sistem perangsang dalam masyarakat yang mendorong mutu 

4. Adanya krisis dalam masyarakat 

 

Haviland  membagi penemuan baru (discovery) menjadi dua, yaitu : 

1. Penemuan primer yaitu Penemuan secara kebetulan suatu prinsip baru. 

Contoh : Pembakaran tanah liat membuat tanah liat menjadi keras 

2. Penemuan sekunder yaitu Perbaikan-perbaikan yang diadakan dengan 

menetapkan prinsip-prinsip yang sudah diketahui. Contoh : Wadah-wadah 

dan bejana untuk memasak 
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BAB V 

ANTROPOLOGI DAN PSIKOLOGI 

A. Antropologi dan Psikologi 

Adalah bagian dari ilmu antropologi yang berkembang pesat sehingga sudah 

menjadi suatu bidang ilmu sendiri. Francis L. K Hsu mengusulkan Culture 

and Personality atau Ethno-psychology. 

Ember dan ember, menayatakn bahwa Antropologi psikologi merupakan 

studi yang dilakukan oleh para ahli antropologi yang tertarik pada perbedaan 

psikologis diantara dan di dalam suatu masyarakat dan persamaan psikologis 

pada rentang yang luas di masyarakat. Ada kaitannya dengan Psikologi 

Lintas Budaya, Adalah studi yang dilakukan para ahli psikologi terhadap dua 

atau lebih masyarakat.  

James Danandjaja, mengemukakan bahwa antropologi psikologi bersifat 

antar disiplin, karena Teori, konsep dan metode penelitiannya banyak 

meminjam dari berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, psikiatri, dan 

psikologi. Serta Para pendirinya berasal dari disiplin ilmu yang bermacam-

macam. 

 

 

B. Sejarah Perkembangan Ilmu Antropologi Psikologi 

 

Francis L. K. Hsu menerangkan bahwa ada beberapa karya penelitian dapat 

digolongkan ke dalam antropologi psikologi, yaitu :  

 Suatu karya yang dihasilkan oleh ahli antropologi, yang mempunyai 

pengetahuan baik mengenai konsep psikologi; atau karya yang 

dihasilkan oleh seorang ahli dari disiplin lain, yang mempunyai 

pengetahuan baik mengenai konsep antropologi disamping pengetahuan 

mengenai konsep psikologi. 

 Segala karya yang berkaitan mengenai individu sebagai tempat atau 

wadah kebudayaan 
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 Segala karya yang memberikan pengakuan serius kepada kebudayaan 

sebagai variabel bebas maupun variabel terikat yang berhubungan 

dengan kepribadian 

 Segala karya dari seorang ahli antropologi yang mem pergunakan konsep 

atau teknik tes psikologi yang memberikan data tepat guna dalam bentuk 

yang dapat dipergunakan oleh para ahli antropologi 

 Ruang lingkup antropologi psikologi sama dengan pengkajian secara 

lintas budaya mengenai kepribadi an dan sistem sosial budaya.  

 

Milton Singer membagi tiga kelompok permasalahan besar dalam penelitian 

antropologi psikologi, yaitu : 

 Kelompok hubungan kebudayaan dengan sifat pembawaan manusia 

(human nature) 

 Kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian khas kolektif 

tertentu (typical personality) 

 Kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian abnormal 

 

C. Metode Metode Dalam Antropologi Psikologi 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian antropologi adalah etnografis 

berupa wawancara dan pengamatan. Antropologi psikologi membahas 

kebudayaan yang overt, covert seperti nilai-nilai atau dinamika psikologis 

suatu masyarakat tertentu dalam metode etnografis belumlah cukup.  

Misal : Deskripsi etnografis yang dilakukan oleh musafir, pelaut, pendeta, 

pegawai pemerintah memberi keterangan mengenai watak dan kebudayaan 

yang hanya didasarkan dari kesan yang diperoleh penulis dari 

pengalamannya bergaul dengan beberapa warga masyarakat tersebut. Bila 

seorang penulis memperoleh pengalaman yang menyenangkan saat bergaul 

dengan beberapa warga masyarakat tersebut, maka dalam bukunya akan 

membahas mengenai kebudayaan warga masyarakat tersebut dalam hal 

kebaikkannya dan sebaliknya. 

Metode-metode yang dikembangkan dalam antropologi psikologi  
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1) Metode eksak atau Metode Tes Proyektif 

 A. Kardiner dan R. Linton mengembangakan metode eksak yaitu 

suatu metode yang  menganalisis watak individu dengan 

 menggunakan teknik tes- tes proyeksi.  Para  antropolog 

menggunakan beberapa tes psikologi untuk menganalisis 

kepribadian umum warga  masyarakat. Contoh : TAT, HTP, 

DAP, SSCT.  

 Sadli berpendapat Proyeksi berasal dari kata projection dari aliran 

Psikoanalisa.  

 Sedangkan Sigmund Freud, proyeksi adalah proses dimana 

seseorang menganggap bahwa dorongan-dorongan, perasaan-

perasaan, sentimen diri disebabkan karena orang lain atau karena 

dunia luar. 

 G. Lindzey, memberikan beberapa penilaian sehubungan dengan 

penelitian antropologi psikologi yang menggunakan metode eksak 

dengan tes proyeksi:  

 Konsep kepribadian umum (basic atau modal personality 

structure), Belum menjadi konsep yang mantap karena 

masih banyak individu dalam suatu kebudayaan yang 

memiliki kepribadian menyimpang dari kepribadian umum 

yang ditentukan berdasarkan data teknik proyektif 

 Proses perubahan kebudayaan yang makin lama makin cepat 

dialami oleh hampir semua kebudayaan di dunia saat ini, 

menambah keanekaragaman watak dari individu yang 

menjadi warga dari suatu kebudayaan 

 Dalam rangka suatu masyarakat terdapat beberapa jenis adat-

istiadat pengasuhan anak dan beberapa jenis proses 

enkulturasi dan sosialisasi berdasarkan sub kebudayaan, 

golongan sosial, golongan agama dll, maka suatu masyarakat 

dapat memunculkan kepribadian umum. 
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 Hasil tes proyeksi harus dicocokkan dengan data yang 

diperoleh dari metode-metode etnografi kualitatif yang lain 

seperti data penagalaman, pengamatan dan wawancara 

2) Bentuk Tes Proyeksi  

 Draw A Person (DAP, atau Goodenough Harris-Draw-A-Person 

Test) adalah sebuah alat tes kepribadian proyektif psikologis atau 

tes kognitif digunakan untuk meng evaluasi anak-anak dan remaja 

untuk berbagai tujuan. Dikembangkan oleh Florence Goodenough 

tahun 1926, Tes ini pertama kali dikenal sebagai tes Draw-A Man-

Goodenough. Uji administrasi melibatkan administrator, meminta 

anak-anak untuk melengkapi tiga gambar individu pada potongan 

kertas terpisah. Anak-anak diminta untuk menggambar seorang 

pria, seorang wanita, dan diri mereka sendiri, tidak ada instruksi 

lebih lanjut diberikan dan anak bebas untuk membuat gambar di 

mana cara dia mau 

Tidak ada benar atau salah jenis gambar, meskipun si anak harus 

membuat gambar dari seluruh orang setiap kali - yaitu kepala 

berdiri, bukan hanya wajah. Tidak memiliki batas waktu, sekitar 10 

atau 15 menit untuk menyelesai kan semua tiga gambar, Tes ini 

sepenuhnya non-invasif dan non-mengancam untuk anak yang 

merupakan bagian dari daya tariknya 

 House Tree Person (HTP) 

Salah satu tes grafis yang berguna untuk melengkapi tes grafis yang 

lain, yaitu mengetahui hubungan keluarga, Tes HTP umumnya 

memiliki tujuan untuk mengukur keseluruhan pribadi, Waktu yang 

dipergunakan dalam tes Psikologi normalnya 10 menit. 

 Wartegg Test 

Tes ini terdiri atas 8 kotak yang berisi bentuk tertentu seperti titik, 

garis kurva, 3 garis sejajar, kotak, dua garis saling memotong, dua 

garis terpisah, tujuh buah titik tersusun melengkung dan garis 

melengkung. Diminta menggambar kemudian menuliskan urutan 

http://www.masbow.com/2010/01/tes-psikologi-house-tree-person.html
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gambar yang telah dibuat, lalu menuliskan nomor gambar mana 

paling disukai, tidak disukai, sulit dan mudah. 

 Tes Baum  

Tes Baum (baum artinya pohon) 

 Thematic Apperception Test (TAT) 

Adalah suatu ukuran yang bersifat proycksi yang diharapkan untuk   

mengevaluasi pola-pola dari seseorang pemikiran, sikap-sikap, 

kapasitas penelitian, dan respon-respon secara emosional kepada 

bahan-bahan test yang rancu.  Di dalam kasus dari TAT, bahan-

bahan yang rancu terdiri atas satu set kartu-kartu bahwa 

melukiskan manusia menggambarkan di dalam bermacam 

menentukan dan situasi-situasi. Pokok materi diminta untuk 

mengatakan kepada pemeriksa suatu kisah tentang masing-masing 

kartu bahwa meliputi yang berikut unsur-unsur: peristiwa 

menunjukkan di dalam gambar. 

 Tes Rorschach 

Tes Rorschach diciptakan oleh Hermann Rorschach  tahun 1921.  

Penggunaan interpretasi "desain ambigu" untuk menilai 

kepribadian individu.  

 

3) Tes Intelegensi Dan Bentuk Tes Eksak Lainnya 

 Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) 

Wechler (1949) menciptakan skala intelegensi pada anak-anak yang 

di kembangkan berdasarkan skala W-B (Wechsler-Bellevue 

Intelligence Scale) dan di namakan WISC (Wechsler Intelligence 

Scale for Children). Pada tahun 1974 di revisi menjadi WISC-R 

(huruf R singkatan dari revised). Tes ini dipakai untuk mengukur 

intelegensi anak-anak usia 6 sampai 16 tahun. WISC-R terdiri dari 

12 sub tes yang dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu skala 

verbal dan skala performan. 

 Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Rorschach&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhheEc9QLXDCXTdOVFYlDJb5rQ_gZA
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Tes ini terdiri atas pilihan-pilhan jawaban yang paling 

mencerminkan diri anda. Tes ini dipergunakan untuk mengetahui 

seberapa besar motivasi, kebutuhan dan motif seseorang. 

 SSCT (Sacks Sentence Completion Test ) 

Dibuat oleh Joseph M, Sacks dan beberapa psikolog lainnya dari 

New York Veterans Administration Mental Hygiene Service. 

Berbentuk kalimat-kalimat tidak sempurna yang harus dilengkapi 

oleh testee sehingga menjadi kalimat yang utuh (teknik proyektif: 

completion task). Asumsi dasar : Kalimat-kalimat tidak sempurna 

(incomplete sentences) dapat merangsang seseorang untuk 

memproyeksikan keadaan/isi psikisnya sesuai dengan rangsang yang 

terdapat/berkaitan dengan isi kalimat tersebut 

 

 Army Alpha Intelegence Test 

Tes ini terdiri atas 12 soal yang berisi kombinasi deretan angka dan 

deretan bentuk. Soal satu soal kadang terkait dengan soal 

sebelumya. Yang diukur dalam tes ini adalah kemampuan daya 

tangkap dalam menerima dan melaksana kan instruksi dengan cepat 

dan tepat. 

 

4) Metode Riwayat Hidup atau Biografi 

Individual life history/human document (sosiologi)/personal document 

(ilmu psikologi), Data yang berisi keterangan apa yang pernah dialami 

individu tertentu sebagai warga dari suatu masyarakat yang dijadikan 

objek penelitian.   

Tujuannya untuk mencapai suatu pengertian tentang suatu masyarakat, 

kebudayaan dan tipe kepribadian suatu bangsa atau suku bangsa melalui 

pandangan mata individu yang merupakan warga dalam masyarakat. 

Koentjaraningrat menyebutkan mengenai manfaat metode analisis 

riwayat hidup untuk penelitian antropologi psikologi, antara lain : 
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 Memperoleh pandangan dari dalam mengenai gejala-gejala 

sosial dalam suatu masyarakat melalui pandangan dari warga 

sebagai partisipan. 

 Untuk memperoleh pengertian mengenai masalah individu 

warga masyarakat yang suka berperilaku menyimpang. 

 Memperoleh pengertian mendalam tentang hal-hal psikologis 

yang tidak mudah diamati dari luar atau dengan metode 

wawancara berdasarkan pernyataan langsung. 

 Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai 

rincian dari hal yang tidak mudah akan diceritakan orang 

dengan metode wawancara berdasarkan pertanyaan langsung 

 

5) Metode pencatatan dan analisis mimpi  

Isi impian (dream content) menurut Psikoanalisa adalah gambaran, 

kesan dan ide yang ditampilkan dalam impian. Isi impian dibagi 

menjadi dua : isi manifestasinya (isi mimpi tersebut terjadi benar pada 

sipemimpi), yang ke dua  isi laten (Isi mimpi yang harus ditafsirkan 

lewat teknik penafsiran mimpi) 

 Psikonalisa 

Penafsiran mimpi adalah proses pemberian makna pada impian. 

Cara yang digunakan adalah menyuruh pasien melakukan 

asosiasi bebas mengenai mimpinya. Beberapa simbol mimpi 

dianggap universal sehingga dapat ditafsirkan dengan mudah. 

Contoh : objek menusuk hati => merupakan lambang phallic 

 

John J. Honigman mengemukakan pentingnya pengumpulan analisis 

mimpi, yaitu Adanya asumsi bahwa mimpi-mimpi menggambarkan 

perilaku standar dari suatu masyarakat. Serta Mimpi mengungkapkan 

gagasan, perasaan, dan keadaan motivasional yang sulit diungkapkan 

secara verbal karena mimpi adalah ketidaksadaran manusia. 

 

6) Metode Pengumpulan Dan Analisi Folklore 
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Ember dan ember mendefinisikan Folklor sebgai semua adat dan 

pengetahuan seperti mitos, cerita hikayat atau dongeng, takhayul, tebak-

tebakan dan permainan yang hidup dalam masyarakat suatu kebudayaan 

tertentu. Folklor bersifat lisan dan tulisan. 

Bentuk-bentuk folklor dapat dijadikan sebagai alat analisis data 

kelakuan kolektif masyarakat. Bentuk-bentuk folklor memiliki empat 

fungsi: 

 Sebagai sistem proyeksi, Contohnya adalah dongeng “Bawang 

Putih dan Bawang Merah”, “Joko Kendil” yang sesungguhnya 

merupakan angan-angan terpendam para remaja dari kalangan 

jelata untuk dapat hidup senang melalui pernikahan dengan 

keluarga bangsawan. 

 Sebagai alat pengesahan budaya. Seperti adat kebiasaan, 

Contoh : dongeng “Cecak yang menghianati Nabi Muhammad 

SAW”, Seekor cecak berwarna kelabu menyindir musuh Nabi 

Muhammad dengan perkataan dalam bahwa Jawa “Cek, cek, 

cek, Matamu picek” 

 Sebagai alat pedagogis (pendidikan), Contoh : peribahasa dari 

Minagkabau “ Sehari selembar benang, lamo-lamo menjadi 

selembar kain”. Peribahasa yang mengandung pesan pada anak-

anak agar mereka pandai membagi waktu dalam pekerjaan, 

mencicil dalam mempelajari ilmu, mengumpulkan 

kekayaan.Tidak ada pekerjaan yang berat, apabila dilakukan 

sedikit demi sedikit.  

 Sebagai alat pemaksa berlakunya norma masyarakat dan 

pengendalian masyarakat, Contoh : peribahasa Indonesia 

“Seperti pagar makan tanaman” digunakan untuk menyindir 

oknum alat negara yang sering memeras rakyat yang seharusnya 

ia lindungi. 

 Metode Survei Lintas Budaya, Survei lintas budaya 

berhubungan erat dengan kajian-kajian korelasional. Penelitian 

ini menggunakan data-data sekunder dari Human Relation Area 
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Files (HRAF). HRAF adalah sebuah sistem kartu. HRAF 

mengandung data-data etnografi dari beberapa ratus masyarakat 

dan kebudayaan yang berbeda. Sistem kartu disusun sedemikian 

baik, sehingga seseorang dapat dengan mudah mencari data 

yang diinginkan setelah memplajari kodenya.  

 

D. Beberapa Penelitian Antropologi Psikologi 

 

a) Peran Jenis  

Adalah tingkat perilaku, sikap-sikap atau peranan-peranan sosial 

yang oleh masyarakat atau kebudayaan tertentu dianggap cocok 

untuk jenis kelamin tertentu dan tidak cocok untuk jenis kelamin 

lainnya. Margareth Mead melihat mengenai konsep peran jenis. 

Konsep peran jenis tidak berlaku universal. Sebagai contoh :  

 Kebudayaan Arapesh => tidak ada perbedaan secara 

psikologis antara pria dan wanita; kedua jenis kelamin ini 

umumnya memiliki kepribadian yang halus, lembut dan 

pasif seperti yang diharapkan seorang wanita didalam 

kebudayaan Eropa Amerika. 

 Kebudayaan Mundugumor => Baik pria maupun wanita 

pada kebudayaan ini memiliki kepribadian yang keras, 

kasar, aktif dan agresi. 

 Kebudayaan Tchambuli => Ada perbedaan yang mencolok 

antara pria dan wanita secara psikologis. Pria (feminim), 

wanita (maskulin). Wanita mengerjakan pekerjaan-

pekerjaan yang berat dan mendominasi kegiatan produksi 

ekonomi, berkebun, serta mencari sagu. Pria bekerja 

sebagai tukang atau seniman, mencari ikan atau berburu. 

 

b) Oedipus Complex 
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Merupakan teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Oedipus 

Complex adalah hasrat seorang anak laki-laki untuk memiliki 

secara seksual ibunya serta merasa iri terhadap bapaknya. 

 

c) Motif berprestasi 

Tokohnya adalah David McClelland. Motif berprestasi diartikan 

sebagai suatu keinginan berprestasi secara jitu dalam bidang 

apapun, memahat, menjual polis asuransi, pertanian, bukan semata-

mata untuk memperoleh uang, pengakuan sosial, akan tetapi 

terdorong oleh keinginan untuk memperoleh kepuasan karena 

keberhasilan sendiri.  

David McClelland menetapkan beberapa kriteria manusia yang 

memiliki N-Ach tinggi atau haus akan karya unggul : 

 Mereka tertarik oleh kecemerlangan karya for its own sake 

(demi kesenangan diri) dan bukan karena ganjaran yang 

didapatkannya, baik berupa uang, prestise ataupun 

kekuasaan. 

 Manusia yang cenderung pada pencapaian yang sukses 

daripada menghindari kegagalan 

 Tertarik oleh tindakan alternatif yang secara realistis 

memiliki peluang keberhasilan yang besar 

 Memiliki ketajaman dalam memilah situasi 
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Capaian 
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Mata Kuliah 

Sikap & Tata 
Nilai 

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 
etika. 

2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila. 

3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
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Pengetahuan & 
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1. Mampu menerapkan konsep teoritis dasar dalam 
psikologi dan mampu memformulasikan prosedur 
penyelesaian masalah di bidang psikologi sesuai 
dengan konteksnya. 
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4. Mampu menunjukan kompetensi dalam penggunaan 
teknologi informasi dan mampu menggunakna 
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presentasi.  

Keterampilan 
Umum 

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

2. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, dan 
mengamankan.  

Ketrampilan Mampu mengembangkan kemampuan interpersonal tiap 
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Khusus individu dalam mengetahui kebudayaan tiap daerah di 
Indonesia.  

Deskripsi Umum 
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Ming
gu 

Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Bahan Kajian     (Materi Pelajaran) Metode / 
Bentuk 

Pembelaj
aran 

Waktu 
Belajar 
(Menit) 

Kriteria 
Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 
Nilai (%) 

Sumber 
Belajar 

1. Mahasiswa mampu 
mengetahui pengertian  
antropologi dari berbagai 
tokoh, sejarah serta empat 
fase dalam perkembangan 
Antropologi.  
 
 

A. Pengertian Antropologi 
: Memahami dan menjelaskan 

pengertian antropologi serta 
kaitan antara ilmu psikologi 
dengan antropologi 

B. Sejarah Perkembangan 
Antropologi Antropologi 
 : Memahami dan menjelaskan 

empat fase sejarah 
perkembangan antropologi 
yang terdiri dari 

a. Fase pertama (sebelum 
tahun 1800) 

b. Fase kedua (kira-kira 
pertengahan abad XIX) 

c. Fase ketiga (awal abad XX) 
d. Fase keempat (sesudah 

kira-kira 1930) 

1 

2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa 

5 % 1, 9, 10,11 

2. Mahasiswa  mampu  
memahami dan 
menyebutkan ruang lingkup 
Antropologi dan cabang 
Antropologi  

C. Ruang Lingkup Antropologi 
Antropologi   
: Memahami dan menjelaskan 

cabang-cabang antropologi 
menurut Haviland yang 
terbagi atas : 

a. Antropologi fisik 
b. Antropologi budaya: 

a.1. Etnologi 
a.2. Linguistik 

       a.3. Arkeologi 

1 

2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa 

5 % 1, 6, 9, 13 
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: Memahami dan menjelaskan 
cabang-cabang antropologi 
menurut Koentjaraningrat 
yang terbagi atas : 

a. Antropologi biologi: 
a.1. Paleoantropologi 
a.2. Antropologi fisik 

b. Antropologi budaya: 
b.1. Prehistori 
b.2. Etnolinguistik 
b.3. Etnologi 
b.4. Etnopsikologi 
b.5.Antropologi        

spesialisasi 
              b.6. Antropologi terapan 

3. 

Mahasiswa  mampu  
mengetahui serta 
menganalisa hubungan 
Antropologi dengan ilmu-
ilmu lain dan memahami 
metode dalam etnografi 

D. Hubungan antropologi dengan 
ilmu ilmu lain     

       : Memahami dan menjelaskan 
a. Hubungan antropologi 

dengan ilmu anatomi 
b. Hubungan antropologi 

dengan ilmu kesehatan 
c. Hubungan antropologi 

dengan ilmu linguistik 
d. Hubungan antropologi 

dengan arkeologi 
e. Hubungan antropologi 

dengan ilmu sejarah 
f. Hubungan antropologi 

dengan geografi 
g. Hubungan antropologi 

dengan ilmu ekonomi 
h. Hubungan antropologi 

1, 3  
(Tugas 1) 

 

2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa,  
Laporan  

15 % 1, 11, 12, 13 
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dengan ilmu hukum 
i. Hubungan antropologi 

dengan ilmu administrasi 
j. Hubungan antropologi 

dengan ilmu poli tik 
E. Etnografi: Metode dalam 

antropologi 
       : Memahami dan menjelaskan 

metode para etnograf yang 
meliputi 

a. Wawancara 
b. Pengamatan 

serta sembilan prinsip untuk 
menentukan batas batas dari 
masyarakat 

4. Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
kebudayaan, culture, dan 
peradaban  

A. Kebudayaan 
: Memahami dan menjelaskan 

pengertian kebudayaan 
menurut: 
a. Pandangan masyarakat 

sehari-hari 
b. Ralph Linton 
c. Koentjaraningrat 
d. E.B.  Taylor 
e. A.L. Kroeber dan C. 

Kluckhohn 
f. Sutan Takdir Alisyahbana 
g. C.A. Van Peursen 

B. Kebudayaan, culture, dan 
peradaban 
: Memahami dan menjelaskan 

perbedaan pengertian antara: 
a. Kebudayaan 

1 

2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa 

5 % 1, 5, 13,  19 
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b. Culture 
c. Peradaban 

5. Mahasiswa  mampu  
memahami dan menjelaskan 
wujud dan unsur-unsur 
kebudayaan  

C. Wujud kebudayaan 
: Memahami dan menjelaskan 

wujud kebudayaan menurut 
a. G. Talcott Parson dan A.L. 

Kroeber 
b. J.J. Honigmann 
c. Koentjaraningrat 

D. Unsur-unsur kebudayaan 
: Memahami dan menjelaskan 
unsur-unsur kebudayaan 
universal menurut C. Kluckhohn 
yang meliputi : 

a. Bahasa 
b. Sistem organisasi 
c. Organisasi sosial 
d. Sistem peralatan hidup 

dan teknologi 
e. Sistem mata pencaharian 

hidup 
f. Sistem religi 
g. Kesenian 

1  
 

2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa 

5 % 1, 6, 13,14 

6. Mahasiswa  mampu  
menjelaskan keterkaitan 
unsur kebudayaan universal 
dan wujud kebudayaan 

E. Keterkaitan antara unsur-unsur 
kebudyaan universal dan wujud 
kebudayaan 
: memahami dan menjelaskan 

keterkaitan antara unsusr-
unsur kebudayaan universal 
(C. Kluckhohn) dengan tiga 
wujud kebudayaan 
(Koentjoraningrat) yang 
meliputi : 

1, 3, 6 
(Tugas 2) 

2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa, 
Tayangan 
presentasi, 
Laporan  

20 % 1, 6, 13,14 



 

50 

 

a. Sistem budaya 
b. Sistem sosial 
c. Unsur-unsur kebudayaan 

fisik 
F. Metode menganalisis 

kebudayaan 
: memahami dan menjelaskan 
Metode menganalisis suatu 
kebudayaan menurut Ralph 
Linton  

7. Mahasiswa  mampu  
memberikan contoh kasus 
berkaitan dengan unsur 
kebudayaan universal, serta 
menjelaskan yang berkaitan 
dengan bahasa dan 
komunikasi beserta contoh 
penerapan  

A. Unsur kebudayaan univerisal 
dan bagian-bagiannya 
: memahami dan menjelaskan 

tujuh unsure kebudayaan 

universal dan bagian-

bagiannya 

B. Bahasa dan komunikasi 
: memahami dan menjelaskan 

berbagai hal tentang bahasa 
dan komunikasi yang 
meliputi 
1. Pengertian bahasa 
2. Bahasa dalam 

kerangka kebudayaan 
3. Komunikasi verbal dan 

non-verbal 
4. Enam jenis komunikasi 

non-verbal menu rut 
Duncan: 

a. Kinesik atau 
gerakan tubuh 

b. Paralinguistik 

1, 3 
 

2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa 

10 % 1, 3,  18 
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atau suara 
c. Proksemik atau 

penggunaan 
ruang personal  

    dan sosial. 
d. Olfaksi atau 

penciuman 
e. Sensitivitas kulit 
f. Faktor artifaktual 

8. Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
sistem kekerabatan yang ada 
di masyarakat, serta 
memahami dan menjelaskan 
konsep religi yang berlaku 
dalam masyarakat 

C. Sistem kekerabatan 
: memahami dan menjelaskan 

sistem kekerabatan yang 
meliputi 

1. Pengertian kelompok 
kekerabatan atau ke 
lompok keturunan 

2. Perkawinan 
3. Pembatasan jodoh 

dalam perkawinan 
4. Rumah tangga dan 

keluarga inti 
5. Kelompok-kelompok  

kekerabatan:  
a.Pengertian 

kelompok 
b. Tiga kelompok 

kekerabatan 
berdasarkan fungsi 
sosial 

c. Kindred 
d.Keluarga luase. 

Keluarga ambilineal 
kecil 

1 
 

2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa  

5 % 5, 6, 7 
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f. Keluarga ambilineal 
besar 

g. Klen kecil 
h. Klen besar 
i. Fratri 
j. Paroh masyarakat 

D. Komunitas 
: memahami dan menjelaskan 

konsep komunitas yang 
meliputi  
1. Pengertian komunitas 
2. Komunitas besar 
3. Komunitas kecil: 

band, village 
4. Empat aktivitas 

tolong-menolong: 
tolong 
Menolong dalam 
aktivitas pertanian, 
sekitar rumah tangga, 
persiapan pesta dan 
upacara, peristiwa 
bencana/kecelakaan/
ke matian. 

E. Sistem religi 
: memahami dan menjelaskan 

konsep religi yang meliputi 
1. Pengertian religi atau 

agama 
2. Unsur-unsu religi: 

a. Emosi keagamaan 
b. Sistem keagamaan 
c. Upacara keagamaan 
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d.Peralatan upacara 
keagamaan 

e.Kelompok/umat 
keagamaan 

9. Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
dinamika kebudayaan  

A. Dinamika kebudayaan 
: memahami dan menjelaskan 

dinamika kebudayaan yang 
meliputi 
1. Kemampuan berubah 

dari kebudayaan untuk 
menyesuaikan diri 
dengan keadaan yang 
senantiasa berubah 

2. Sejarah perubahan 
kebudayaan 

3. Proses internalisasi 
4. Proses sosialisasi 
5. Proses enkulturasi 
6. Evolusi kebudayaan 

1, 3 
 

2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa 

5 % 1, 19  

10. Mahasiswa mampu 
memahami konsep-konsep 
mengenai dinamika 
kebudayaan  

B. Konsep-konsep mengenai 
dinamika kebudayaan 
: memahami dan menjelaskan 

konsep mengenai dinamika 
kebudayaan yang meliputi 
1. Difusi kebudayaan 
2. Proses akulturasi  
3. Kontra akulturasi 
4. Permasalahan psikologi 

dalam proses a kulturasi 
5. Permasalahan psikologi 

dalam proses a kulturasi 
6. Asimilasi 
7. Inovasi 

1,  2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa 

5 % 11, 12 
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11. UJIAN TENGAH SEMESTER 

12. Mahasiswa  mampu 
memahami serta  
menjelasakan hubungan 
antara antropologi dan 
psikologi  

A. Antropologi dan psikologi 
: mahasiswa dapat memahami 

dan menjelaskan pengertian 
antropologi psikologi 

B. Sejarah perkembangan ilmu 
antropologi2 
: memahami dan menjelaskan 
sejarah perkembangan ilmu 
antropologi psikologi 

1, 3, 
 

2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa 

5 % 1, 3, 5, 16  

13. Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
metode-metode dalam 
antropologi psikologi  

 

C. Metode-metode dalam 
antropologi psikologi 
: mahasiswa dapat memahami 

dan menjelaskan metode-
metode dalam antropologi 
psikologi yang meliputi 

a. Metode eksak atau 
metode tes proyektif 

b.Metode riwayat hidup 
atau biografi 

c. Metode pencatatan dan 
analisis mimpi 

d. Metode pengumpulan 
dan analisis folklor 
e. Metode survei lintas 
budaya 

1, 3,  2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa 

5 % 1, 3, 5, 16 

14. Mahasiswa  dapat 
memahami dan menjelaskan 
beberapa penelitian 
antropologi psikologi     
 

D. Beberapa penelitian antropologi 
psikologi 
: memahami dan menjelaskan 

beberapa penelitian 
antropologi psikologi yang 
antara lain meliputi 

a. Peran jenis  

1, 3 2 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa 

5 % 4, 15, 17 
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b. Oedipus coplex 
c. Motif berprestasi 

15 Review  Latihan Agar mahasiswa lebih 

memahami materi yang telah 

dipelajari 

   5%  

16. UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

 

 

 

 

FORMAT RANCANGAN TUGAS 1 

 
Nama Mata Kuliah :  Antropologi SKS :  2 
Program Studi :  Psikologi  Pertemuan ke :  3 
Fakultas : Psikologi 
 
A. TUJUAN TUGAS : 

Mahasiswa  mampu  mengetahu serta menganalisa hubungan Antropologi dengan ilmu-ilmu lain 
 
B.  URAIAN TUGAS :   

a. Obyek Garapan 
Antropologi dikaitkan dengan Ilmu-ilmu lain  
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b. Metode atau Cara pengerjaan 
 Carilah referensi berupa artikel ilmiah 
 Rangkumlah referensi tersebut, dengan mencakup aspek antropologi dengan ilmu-ilmu yang lain serta memahami 

hubungan ilmu tersebut dengan antropologi 
 Presentasikan hasil rangkuman dan analisa kasus tersebut di depan kelas 

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan : 
Tayangan presentasi  

 
C.  KRITERIA PENILAIAN (15 %) 

Kelengkapan isi rangkuman 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FORMAT RANCANGAN TUGAS 2 

 
Nama Mata Kuliah :  Antropologi SKS :  2 
Program Studi :  Psikologi  Pertemuan ke :  6 
Fakultas : Psikologi 
 
A. TUJUAN TUGAS : 

Mahasiswa  mampu  menjelaskan keterkaitan unsur kebudayaan universal dan wujud kebudayaan 
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B.  URAIAN TUGAS :   
a. Obyek Garapan 

Mahasiswa mencari informasi dan mengkaitkan kasus-kasus yang ada di masyarakat   
 

b. Metode atau Cara pengerjaan 
 Carilah referensi berupa artikel ilmiah, observasi serta wawancara  
 Rangkuman dibuat dalam bentuk paper dan tayangan singkat  
 Presentasikan hasil rangkuman tersebut di depan kelas 

 
C.  KRITERIA PENILAIAN (20%) 

Kelengkapan isi rangkuman 
Daya tarik komunikasi/presentasi 
Pengumpulan Softcopy dalam bentuk CD (tayangan mengenai dokumenter)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRADING SCHEME COMPETENCE 
 

KRITERIA 1 : Kelengkapan isi rangkuman 

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di bawah standard SKOR 

 Kelengkapan 
konsep 

Lengkap dan terpadu Lengkap Masih kurang beberapa 
aspek yang belum 
terungkap 

Hanya menunjukkan 
sebagian konsep saja 

Tidak ada konsep  2 
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KRITERIA 2 : Kebenaran isi rangkuman 
 

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di bawah standard SKOR 

Kebenaran 
konsep 

Diungkapkan dengan 
tepat, terdapat aspek 
penting, analisis dan 
membantu memahami 
konsep 

Diungkap dengan tepat 
tetapi deskriptif 

Sebagian besar konsep 
sudah terungkap, namun 
masih ada yang 
terlewatkan 

Kurang dapat 
mengungkapkan aspek 
penting, melebihi halaman, 
tidak ada proses 
merangkum hanya 
mencontoh 

Tidak ada konsep yang 
disajikan 

2 

 
 
KRITERIA 3 : Daya tarik komunikasi/presentasi 
 
KRITERIA 3a : Komunikasi tertulis 

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di bawah standard SKOR 

Bahasa Paper Bahasa menggugah 
pembaca untuk mencari 
tahu konsep lebih dalam 

Bahasa menambah 
informasi pembaca 

Bahasa deskriptif, tidak 
terlalu menambah 
pengetahuan 

Informasi dan data yang 
disampaikan tidak menarik 
dan membingungkan 

Tidak ada hasil 1 

Kerapian Paper Paper dibuat dengan 
sangat menarik dan 
menggugah semangat 
membaca 

Paper cukup menarik, 
walau tidak terlalu 
mengundang 

Kerapihan dalam bentuk 
format penulisan yang 
biasa  

Kerapihan dalam bentuk 
format penulisan yang 
seadanya  

Tidak ada hasil 1 

 
 
KRITERIA 3b : Komunikasi lisan 

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di bawah standard SKOR 

Isi Memberi inspirasi Menambah wawasan Pembaca masih harus Informasi yang Informasi yang 2 
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pendengar untuk 
memahami  lebih dalam 

menambah lagi informasi 
dari beberapa sumber 

disampaikan tidak 
menambah wawasan bagi 
pendengarnya 

disampaikan kurang 
memuaskan  

Organisasi Sangat runtut dan 
integratif sehingga 
pendengar dapat 
memahami isi dengan 
lebih baik 

Cukup runtut dan 
memberi data pendukung 
fakta yang disampaikan 

Tidak didukung data, 
namun menyampaikan 
informasi yang benar 

Informasi yang 
disampaikan tidak ada 
dasarnya 

Tidak mau presentasi 1 

Gaya Presentasi Menggugah semangat 
pendengar 

Membuat pendengar 
paham, hanya sesekali 
saja memandang catatan 

Lebih banyak membaca 
catatan 
 

Selalu membaca catatan 
(tergantung pada catatan) 

Tidak berbunyi 1 

 
(Raharjo W, Puspasari W, 2016) 
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