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Ilmu Antropologi

 Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang

mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu.

Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang

Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang

berbeda dengan Eropa.

 Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang

merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan

masyarakat yang tinggal daerah yang sama, antropologi mirip

seperti Sosiologi tetapi Sosiologi lebih menitik beratkan pada

masyarakat dan kehidupan sosialnya.



Definisi Etimologi



 Antropologi berasal dari kata Yunani Anthropos yang berarti

“Manusia" dan Logos yang berarti “Ilmu”.

 Secara Etimologi, Antropologi merupakan ilmu yang

mempelajari manusia.

Dimana manusia memiliki dua sisi :
• Makhluk biologis

• Makhluk sosial

 Sehingga Antropologi memiliki dua sisi holistik dimana meneliti

manusia pada tiap waktu & tiap dimensi kemanusiaannya. Arus

utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi

dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada

perbandingan/perbedaan budaya antar manusia.



Definisi Ahli



 R. Benedict :

“Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk

masyarakat. Perhatiannya ditujukan pada sifat-sifat khusus badani, cara

reproduksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup yang satu

berbeda dari pergaulan lainnya

 William A. Havilland:

“Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi

yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh

pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia”.

 David Hunter:

“Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang

umat manusia”.

 Koentjaraningrat:

“Antropologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk anthrophos atau manusia,

merupakan intergrasi dari beberapa ilmu yang masing-masing mempelajari suatu

kompleks masalah-masalah khusus mengenai makhluk manusia”.



Kesimpulan

 Dari definisi-definisi tersebut, dapat disusun pengertian

sederhana Antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari manusia

dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara

berperilaku, tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga setiap

manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda.

 Dengan demikian, Antropologi merupakan ilmu yang

mempelajari seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan

manusia.


