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Kerangka Etnografi



Lokasi, Lingkungan Alam, & 
Demografi

Letak geografi s

Ciri Geologi

Sifat daerah

Jumlah penduduk

Angka Kelahiran & Kematian



Asal Mula atau 
Sejarah Suku Bangsa

Data dari ahli prasejarah 
berupa mitologi atau 
dongeng suci atau folklore:

Lisan (mouth to mouth)

Tulisan (naskah kuno 
yang diterjemahkan oleh 
seorang philologist)



Bahasa

Variasi menurut 
lapisan sosial (Level 

of speech)

Batas 
penyebaran

Ciri-ciri 
dialek



Sistem Teknologi

Alat produksi Senjata 

Wadah 
Makanan, 
minuman

Pakaian, 
perhiasan 

Tempat 
berlindung 

/rumah

Alat 
transportasi

Alat utk 
menyalakan 

api

Mencakup sistem peralatan 

(kebudayaan fisik) yang 

dipergunakan manusia 

untuk hidup, meliputi



Sistem Mata 
Pencaharian

Beternak: 
daerah gurun, 
sabana, stepa

Bercocok tanam 
di ladang: 

daerah hutan 
tropis

Menangkap ikan 
(nelayan): 
daerah 

laut/sungai

Bercocok tanam 
dgn sistem 

irigasi: daerah 
perairan sungai 

besar

Berburu/ 
Meramu

Meliputi pembahasan Sumber 
Daya Alam, tenaga kerja, 
teknik produksi, konsumsi, dan 
distribusi pemasarannya.

Terdapat 5 Sitsem Mata 
Pencaharian yang dipelajari 
Antroplogi, yaitu :



Organisasi Sosial



Sistem 
Pengetahuan

Alam sekitarnya termasuk 
alam flora & alam fauna di 
daerah tempat tinggalnya

Zat-zat, bahan 
mentah, & benda-

benda di 
lingkunganya

Sifat 
manusia

Tingkah 
laku 

sesama 
manusia

Tubuh 
manusia

Ruang 
dan 

waktu

Isi dari sistem pengetahuan 
dalam suatu kebudayaan 
akan merupakan suatu uraian 
tentang cabang-cabang 
pengetahuan.

Tiap suku bangsa di dunia 
mempunyai pengetahuan 
tentang :



Sistem Religi

 Sistem yang dianggap paling menarik karena :

 Upacara keagamaan merupakan unsur kebudayaan yang paling 

terlihat

 Informasi mengenai upacara keagamaan diperlukan teori asal 

mula religi

 Manusia mempunyai emosi keagamaan (religious emotion) 

sehingga muncul anggapan nilai keramat (sacred value) 

terhadap benda, tindakan, atau gagasan tertentu.

Pembahasan mengenai sistem religi meliputi:

 Sistem keyakinan

 Sistem upacara keagamaan

 Tempat upacara keagamaan

 Prosesi (pelaksanaan) upacara keagamaan

 Benda atau alat yang digunakan dalam upacara 

keagamaan

 Orang-orang yang terlibat dalam upacara keagamaan 

(termasuk pemimpin)



Kesenian

Kesenian merupakan 

ekspresi hasrat manusia 

mengenai keindahan. 
Pembahasannya meliputi :

Seni Rupa

• Seni Patung

• Seni Pahat

• Seni Lukis

• Seni Rias

Seni Suara

• Seni Vokal

• Seni Instrumen

• Seni Sastra

Seni Tari

Seni Drama



Basic Mistakes



Pada Makalah

 Tidak dibuat sesuai dengan ketentuan Kerangka Etnografi

 Tidak rapi!

 Salah penggunaan huruf besar & tanda baca

 Data bercampur dengan data negara dimana suku 

tersebut berada

 Kurang gambar atau tidak ada gambar sama sekali

 Gambar tidak diberi keterangan

 Istilah asing tidak dicetak miring serta tidak dijelaskan 

maksudnya

 Kalimat & paragraf tidak disusun secara sistematis 

bahkan masih ada yang masih dalam bahasa Inggris

 Isi tidak sesuai dengan sub judul, tidak mencerminkan 

suku yang bersangkutan terutama pada bagian Bahasa, 

Sistem Kekerabatan & Sistem Pengetahuan



Pada saat Presentasi

 Sesi pembukaan kacau!
Tidak ada kalimat pembukaan (seperti ucapan terima kasih) 
bahkan ada yang tidak memperkenalkan anggota 
kelompoknya & tidak menyebutkan akan membahas apa

 Pembagian peran pada saat presentasi tidak 
sistematis

 Membaca terus-menerus

 Slide presentasi tidak berguna
Tidak  mencantumkan point-point penting saja, masih berupa 
paragraf yang bahkan tidak dirangkum sama persis dengan 
makalah

 Tidak memasukkan gambar -gambar

 Tidak menguasai makalah sehingga menghambat 
pada saat sesi diskusi!



Presentasi



Bagian-bagian Presentasi

 Pembukaan

Kalimat pembuka

Perkenalan anggota kelompok

Deskripsi awal tugas

 Pembahasan

Dibagi secara merata & sistematis

Singkat! Point per point!

Tidak membaca!

 Penutup

 Sesi Tanya Jawab


