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UNIT KEGIATAN BELAJAR 

(UKB2-10) 

 

 

 
1. Identitas  

a. Nama Mata Pelajaran  : Sejarah Peminatan 
b. Semester   : 2 
c. Kompetensi Dasar  :  

 
3.10 Menganalisis kehidupan awal manusia Indonesia dalam aspek kepercayaan, sosial, 

budaya, ekonomi, dan teknologi serta pengaruhnya dalam kehidupanmasa kini 
4.10. Menarik kesimpulan dari hasilanalisis mengenai keterkaitankehidupan awal manusia 

Indonesiapada aspek kepercayaan, sosial,budaya, ekonomi, dan teknologi,serta 
pengaruhnya dalamkehidupan masa kini dalam bentuktulisan dan/atau media lain 

 
 

d. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
3.10.1    menjelaskan pengertian teori-teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia 
3.10.2    menjelaskan proses persebaran ras Proto Melayu, Deutro Melayu dan 

Melanesoid ke Indonesia 
3.10.3    menganalisa  pengaruh migrasi ras Proto Melayu, Deutro Melayu dan 

Melanesoid terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. 
3.10.4     menentukan ciri - ciri kehidupan manusia praaksara dalam aspek kepercayaan, 

sosial,budaya, ekonomi, dan teknologi 
3.10.5     menganalisis pengaruh kehidupan manusia praaksara dalam aspek 

kepercayaan, sosial,budaya, ekonomi, dan teknologi, dalam kehidupan masa 
kini 

3.10.6    menentukan ciri – ciri hasil kebudayaan masing – masing zaman  
3.10.7    menganalisis pengaruh kebudayaan masa praaksara terhadap kehidupan masa 

kini  
3.10.8    mengidentifikasikan daerah –daerah di Indonesia yang mendapatkan pengaruh 

kebudayaan Bacson Hoabinh, Dongson dan Sa Huynh 
3.10.9    menjelaskan proses masuknya kebudayaan Bacson Hoabinh, Dongson dan Sa 

Huynh ke Indonesia 
3.10.10  menentukan ciri – ciri kebudayaan Bacson Hoabinh, Dongson dan Sa Huynh 

pada masyarakat awal di Indonesia 
3.10.11  menganalisis hubungan kebudayaan Bacson Hoabinh, Dongson dan Sa Huynh 

pada masyarakat awal di Indonesia 
4.10.1    membuat kesimpulan tentang keterkaitan kehidupan awal manusia Indonesia 

pada aspek kepercayaan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, serta 
pengaruhnya dalam kehidupan masa kini dalam bentuk tulisan 
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e. Materi Pokok  : Kehidupan awalmanusia Indonesia 

f. Alokasi Waktu  : 90 menit 
g. Tujuan Pembelajaran :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. Materi Pembelajaran    
o Lihat dan baca pada Buku Teks Pelajaran (BTP):Samsul Farid dan Darussalam, 

2014, Sejarah untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial: 
Bandung: Yrama Widya.hal 127 sd 168 

o Lihat dan baca pada Buku PR :Mulyadi dkk 2014, Sejarah Peminatan Ilmu-Ilmu 
Sosial: Klaten: Intan Pariwara hal 64 
 

2. Peta Konsep 
 

Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi dan analisis, peserta didik dapat menganalisis 

kehidupan awa lmanusia Indonesia dalam aspek kepercayaan, sosial, budaya, ekonomi, dan 

teknologi serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini dan dapat Menarik kesimpulan dari 

hasil analisis mengenai keterkaitan kehidupan awal manusia Indonesia pada aspek kepercayaan, 

sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, serta pengaruhnya dalamkehidupan masa kini dalam 

bentuk tulisan dan/atau media lain, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggungjawab, serta 

dapat mengembangankan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, 

berkreasi(4C). 
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3. Kegiatan Pembelajaran 
 Pendahuluan  

Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian perhatikan bacaan di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ada pandangan yang salah tentang penggunaan istilah prasejarah untuk 

mengidentifikasikan zaman praaksara ( nirleka ), karena pada hakekatnya 

dua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Zaman praaksara yang 

sangat panjang tentu memerlukan pembahasan yang kompleks dalam 

perkembangan kehidupan manusia beserta aktivitasnya baik dalam aspek 

sosial, ekonomi, budaya, kepercayaana dan teknologi yang 

dikembangkan. Ada pembabakan zaman praaksara ditinjau dari corak 

kehidupannya dan juga pembabakan zaman didasarkan pada hasil 

kebudayaannya yang akan memberi gambaran lebih jelas tentang 

perkembangan kehidupan awal manusia Indonesia. Berkaitan dengan 

manusia purba, pada bab ini kamu akan mempelajari kehidupan awal 

manusia Indonesia. Pada awalnya nenek moyang kita bukanlah penduduk 

yang mendiami tanah ini, tetapi merupakan bangsa pendatang. Dari 

manakah sebenarnya nenek moyang kita berasal atau melakukan proses 

migrasi, bagaimana caranya sampai ke Indonesia, bagaimanakah cara 

nenek moyang kita bertahan dan menjawab tantangan alam yang masih 

liar,kemampuan apakah yang dimiliki nenek moyang kita sehingga 

mampu bertahan dan warisan dalam bentuk apa saja yang telah diberikan 
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Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebutlanjutkan ke kegiatan belajar berikut 
dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini. 
 

 Kegiatan Inti 
1) Petunjuk Umum UKB 

a) Baca dan pahami materi pada buku Samsul Farid dan Darussalam, 2014, 
Sejarah untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial: 
Bandung: Yrama Widya.hal 127sd168. 

b) Setelah memahami isi materidalam bacaan berlatihlah untuk berfikir tinggi 
melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini baik bekerja sendiri maupun 
bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang 
telah disediakan. 

d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjutmelalui kegiatan ayo berlatih, 
apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-
permasalahan dalam kegiatan belajar 1, 2, 3, dan 4kalian boleh sendiri atau 
mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatifagar 
kalian dapat belajar ke UKB berikutnya. 

2) Kegiatan Belajar 
Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan konsentrasi 
jangan lupa selalu diawali dengan doa!!! 

 
 
Kegiatan Belajar 1 
 
 
Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh konsentrasi ! 

Proses migrasi yang terjadi padamasa pleistosen ini  menyebabkan wilayah Indonesia 
mulaidihuni oleh manusia.Timbul pertanyaan tentangasal- usul manusia yang bermigrasi 
kewilayah Indonesia ini.Menilikdarisegi fisik manusia Indonesia sekarangini, mayoritas dapat 
dikelompokkan ke dalamras Mongoloid dan Austroloid. Paraahli memperkirakan bahwa padas 
ekitar abad ke-4sebelummasehi,Pulau Jawa merupakan daerah pertemuan dari beberapa ras 
dan daerah pertemuankebudayaan. 
Arus migrasi para pendatang dari wilayah Asia ke Kepulauan Indonesia terjadi secara bertahap 
melalui dua gelombang yaitu : 

Gelombang pertama diperkirakan terjadi antara 2000 – 1500 SM melalui 2 jalur yaitu 
jalur barat dengan manusia pendukung   : Austronesia ( Proto Melayu ) dengan membawa 
kebudayaan kapak persegi sedang keturunan bangsa Proto Melayu  : Batak, Suku Dayak, Toraja 
dan  jalur timur pendukung   : Papua Melanesoid / Papua Melanesia dengan membawa 
kebudayaan : kapak lonjong sedang keturunan bangsa Papua Melanesoid adalah suku Papua. 
Gelombang kedua diperkirakan terjadi sekitar tahun 1500-500 SM melalui jalur barat 
pendukung   : Melayu Austronesia sedang kebudayaan adalah Kebudayaan Dongson ( 
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kebudayaan Logam ) : kapak corong, nekara, bejana perunggu dan keturunannya adalah Suku 
bangsa : Jawa, Melayu, Bugis, Minang 

Sebelum kedatangan nenek moyang ke wilayah Indonesia sebenarnya di Indonesia telah 
ada yang mendiami tetapi walaupun masih kebudayaan sangat sederhana. 
Seorang ahli bahasa, yaitu H.Kern, melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 
keserumpunan bahasa-bahasa di Daratan Asia Tenggara dan Polinesia. Menurut pendapatnya, 
tanah asal orang-orang yang mempergunakan bahasa Austronesia, termasuk bahasa Melayu, 
harus dicari di  daerah  Campa,  Vietnam,  Kamboja,  dan   daratan  sepanjang  pantai sekitarnya. 
Hal ini menimbulkan dugaan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina 
Selatan yaitu di daerah Yunan. Selain itu, R.von Heine Geldern yang melakukan penelitian 
tentang distribusi dan kronologi beliung dan kapak lonjong yang ada di Indonesia tiba pada 
kesimpulan bahwa alat-alat tersebut merupakan hasil persebaran kompleks kebudayaan 
Bacson-Hoabinh yang ada didaerah Tonkin (Indocina) atau Vietnam sekarang ini. Terdapat 
beberapa teori yang membahas tentang asal-usul manusia yang sekarang menghuni wilayah 
Indonesia ini. 
Sebenarnya terdapat beberapa teori yang membahas tentang asal-usulmanusia yang sekarang 
menghuni wilayah Indonesia ini. Teori-teori tersebutantara lain sebagai berikut : 

a. Teori out of Yunan 
Teori ini didukung oleh beberapa sarjana seperti R.H Geldern, J.H.CKern, J.R Foster, J.R 
Logan, Slamet Muljana, dan Asmah Haji Omar. Secara keseluruhan, alasan-alasan yang 
menyokong teori ini yaitu sebagai berikut. 
1) Kapak Tua yang ditemukan di wilayah Indonesia memiliki kemiripandengan Kapak Tua 

yang terdapat di Asia Tengah. Hal ini menunjukkanadanya migrasi penduduk dari Asia 
Tengah ke Kepulauan Indonesia.  

2) Bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia serumpun denganbahasayang ada di 
Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk diKamboja mungkin berasal dari 
Dataran Yunan dengan menyusuriSungai Mekong. Arus perpindahan ini kemudian 
dilanjutkan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke 
wilayah Indonesia. Kemiripan bahasa Melayu dengan bahasa Kambojasekaligus 
menandakan pertaliannya dengan Dataran Yunan. 

 
Teori ini merupakan teori yang paling populer dan diterima oleh banyak kalangan. 
Berdasarkan teori ini, orang-orang Indonesia datang dan berasaldari Yunan. Kedatangan 
mereka ke Kepulauan Indonesia ini melalui tigagelombang utama, yaitu perpindahan 
orang Negrito, Melayu Proto, dan jugaMelayu Deutro. 
 

Gambar jalur penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia 
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b. Teori out of Afrika 
 

Hasil penelitian mutakhir/kontemporer menyatakan bahwa manusimodern yang hidup 
sekarang ini berasal dari Afrika. Setelah mereka berhamelalui proses evolusi dan 
mencapai taraf manusia modern, kemudmereka bermigrasi ke seluruh benua yang ada di 
dunia ini. Apabila kbersandar pada teori ini, maka bisa dikatakan bahwa manusia yang 
hidup ndonesia sekarang ini merupakan hasil proses migrasi manusia modern yang 
berasal dari Afrika tersebut. 
Gambar persebaran manusia menurut Teori out of Afrika 
 

 
 
 
 

c. Teori  Nusantara  
Teori ini menyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Indonesia ini 
tidak berasal dari luar melainkan mereka sudah hidup dan berkembang di wilayah 
Indonesia itu sendiri. Teori ini didukung oleh sarjanasarjana seperti J. Crawford, K. Himly, 
Sutan Takdir Alisjahbana, dan GorysKeraf. Akan tetapi, nampaknya teori ini kurang 
populer dan kurang banyak diterima oleh masyarakat. 
Agumentasi yang digunakan bahwa manusia kuno Homo Soloensis dan Homo Wajakensis 
yang terdapat di Pulau Jawa. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan 
adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan dari manusia kuno tersebut, yakni 
berasal dari Jawa. 

 
 

 
 
 
 
Setelah kalian memahamiuraian singkat materi, silahkan kerjakan latihan di bawah ini ! 
1. Teori out of Yunan merupakan teori yang paling populer dan diterima oleh banyak 

kalangan. Teori ini didukung oleh beberapa sarjana seperti R.H Geldern, J.H.C Kern, J.R 
Foster, J.R Logan, Slamet Muljana, dan Asmah Haji Omar.  
Jelaskan bagaimanakah  argumen yang memperkuat atau mendukung bahwa nenek 
moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan ! 

2. Berdasarkan teori out of Yunan nenek moyang bangsaIndonesia berasal dari Yunan 
mereka ini melakukan perpindahankeIndonesia melalui duagelombang. Tuliskan 
menggapa hingga terjadi nenek moyang kitamelakukan migrasi dari Yunan ? 

Ayoo berlatih! 
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3. Proses migrasiyang terjadi padamasa pleistosen ini  menyebabkan wilayah Indonesia 
mulaidihuni oleh manusia.Mengapa wilayah Indonesia menjadi daerah tujuan migrasi ? 

4. Sebelum kedatangan nenek moyang ke wilayah Indonesia sebenarnya di Indonesia telah 
ada yang mendiami tetapi walaupun masih kebudayaan sangat sederhana. Coba tuliskan 
bagaimana pengaruhnya setelah kedatangan bangsa Proto Melayu, Deutro Melayu dan 
Papua Melanesoid tersebut terhadap kehidupan penduduk asli Indonesia ? 

5. Berdasarkan gelombang dan jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia berilah garis 
jalur penyebaran pada peta  di bawah ini, gunakan warna yang berbeda untuk 
gelombang dan jalur yang berbeda ! 

 
Apabila kalian telah mampu menyelesaikan soal di atas, maka kalian bisa melanjutkan pada 
kegiatan belajar 2 berikut. 

 
 

Kegiatan Belajar 2 
 
 
Cermati dengan baik informasi di bawah ini jika perlu bacalah kembali jangan lupa awali 
dengan berdoa ! 
 

Istilah praaksara lebih tepat karena praaksara berarti belum mengenal tulisan istilah 
praaksara adalah untuk menyebut masa dimana manusia yang hidup pada yang manusianya 
belum mengenal tulisan, sedang istilah prasejarah memiliki pengertian sebelum sejarah, jadi 
prasejarah adalah masa sebelum adanya manusia.Jadi lebih tepat menggunakan istilah 
praaksara dari pada menggunakan istilah prasejarah. 

Pada tahap awal manusia praaksara dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 
masih menggantungkan diri pada alam/lingkungan yang menyediaan makanan untuk 
memenuhi kebutuhannya ( food gathering ). Lingkungan sungai merupakan tempat yang 
lengkap dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia purba.Air, tanaman 
yang dapat dimakan dan bintang buruannya dapat ditemukan di lingkungan sungai.Dalam 
teori Arnorld J Toynbee yang dikenal dengan istilah Challenge and Responsepada hakekatnya 
manusia mampu bertahan karena manusia menjawab tantangan yang ada pada alam 
sekitarnya 

Dalam perkembangan sosial, ekonomi dan budaya juga sistem kepercayaan masyarakat 
prasejarah melalui tahap-tahap kehidupannya, yaitu : 
1. Masa hidup berburu dan meramu 

Aspek Kepercayaan : belum mengenal kepercayaan  
Aspek Sosial : 
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 Hidup berkelompok antara 10-15 orang 
 Hidup berpindah-pindah tempat di daerah yang dekat dengan sumber air,seperti   

sungai atau danau. 
AspekBudaya : 
 Menciptakan alat dari batu dan tulang untuk membantu kekurangan fisik mereka 

 Satu hal yang sangat membantu kehidupan manusia purba ketika mereka 
menemukan api 

 belum mengenal kesenian 
AspekEkonomi : 
 Masing menggantung diri dari kekayaan alam sekitar ( food gathering ) dengan 

jalan berburu dan meramu 
Aspek teknologi : masih sangat sederhana terlihat benda-benda masa ini kasar dan 

terkesan asal dapat digunakan 
 

2.  masa bermukim dan berladang 
Aspek kepercayaan : sudah mulai mengenal cara penguburan dan adanya cap telapak 
tangan telah mulai mengenal sistem kepercayaan 
AspekSosial : 
 hidup masih dalam kelompok 
 hidup secara semi sedenter 

AspekBudaya :  
 peralatan yang digunakan semakin lengkap 

AspekEkonomi : 
 sudah mengenal pengolahan tanah dengan sistem huma 
Aspek Teknologi : sudah mulai nampak benda-benda hasil budaya masa ini diasah/ 

dihaluskan 
 

3. masa bercocok tanam dan hidup menetap 
Aspek Kepercayaan 
 Mengenal sistem kepercayaan ( animisme dan dinamisme ) 
 berkembang kepercayan pemujaan roh nenek moyang 

Aspek Sosial : 
 Hidup menetap ( sedenter ) 
 Mulai muncul sistem kemasyarakatan ( primus inter pares ) 

Aspek Budaya : 
 Alat - alat sudah dihaluskan 
 Mengenal kesenian 

Aspek Ekonomi : 
 Mampu mengolah alam dengan melakukan sistem pertanian 
 sudah mengenal sitem perdagangan 
Aspek Teknologi : 
 peralatan lebih lengkap 
 sudah mampu membuat barang dari tanah liat 
 peraltan sudah halus dan fungsinya bermacam macam 

 
Ayo berlatih kamu pasti bisa !! 
1. Dalam masyarakat umum lebih dikenal istilah prasejarah untuk menyebut masa 

sebelum manusia mengenal tulisan daripada istilah praaksara, padahal yang benar 
adalah istilah praaksara. Jelaskan alasanmu mengapa istilah praaksara lebih tepat 
dari pada penggunaan istilah prasejarah ! 

2. Mengapa masa hidup menetap disebut sebagai revolusi kehidupan manusia ? 
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3. Pada masa bercocok tanam dan hidup menetap dari aspek budaya mengalami 
perkembangan pesat ( keindahan dan jenisnya semakin banyak ). Jelaskan mengapa 
budaya masyarakat masa tersebut dapat berkembang dengan pesat.  

4. Bagaimana bentuk sistem kepercayaan ketika manusia sudah hidup menetap dan 
bercocok tanam ? 

5. Menggapa pemujaan terhadap roh nenek moyang dianggap penting saat itu ? 
 

Apabila kalian sudah mampu menyelesaikan soal ini, maka kalian bisa melanjutkan pada 
kegiatan belajar 3 berikut. 

 
Kegiatan Belajar 3 

 
Ayosekarang baca dan perhatikanlagi informasi berikut ini dengan baik jangan lupa berdoa ! 

Pembabakan masa pra-aksara Indonesia telah dimulai sejak 1920-an oleh beberapa 
peneliti asing seperti P.V. van Stein Callenfels, A.N.J. Th. van der Hoop, dan H.R. van Heekern. 
Pembabakan masa pra-aksara Indonesia didasarkan pada penemuan-penemuan alat-alat 
yang digunakan manusia pra-aksara yang tinggal di Kepulauan Nusantara. Para ahli 
arkeologi dan paleontologi membagi masa pra-aksara  Indonesia ke dalam dua zaman, yaitu 
zaman batu dan zaman logam. Pengetahuan  tersebut diperoleh dari penggalian dan benda 
purbakala dan fosil manusia Para ahli purbakala sepakat untuk membagi zaman pra-aksara 
di Indonesia menjadi zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi kembali dalam 
beberapa zaman berdasarkan kehalusan, bentuk,  jenis, dan ukuran alat batu yang 
diciptakannya. 
Ada 3 cara untuk menentukan usia dari suatu peninggalan masa praaksara yaitu 
1. Tipologi yaitu dengan membandingkan bentuk atau type benda tersebut dengana benda 

yang sejenis 
2. Stratigrafi yaitu dengan melihat lapisan tanah dimana benda tersebut ditemukan 
3. Kimiawi yaitu dengan menggunakan bahan kimia ( C14) sehingga dapat diketahui usia 

benda tersebut 
 
Secara garis besarnya zaman praaksara dalam dibagi menjadi dua zaman berdasarkan hasil 
kebudayaannya, yaitu zaman batu dan zaman logam. 
A. Zaman batu terbagi sebagai berikut : 
1. Zaman Paleolithikum 

Penguasaan Teknologi  
Pada zaman ini,  manusia hanya menggunakan alat-alat yang paling dekat dengan 
lingkungan hidup mereka seperti kayu, bambu, dan batu. Mereka menggunakan batu 
yang masih kasar untuk berburu binatang.Pada saat itu, batu juga berfungsi sebagai 
kapak yang digenggam untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. 
 
Hasil-Hasil Kebudayaan  
Benda-benda yang diperkirakan berasal dari zaman batu tua banyak ditemukan di 
Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur.Ciri utama kebudayaan Pacitan adalah alat-alat dari 
batu bentuknya tidak bertangkai atau disebut kapak genggam. Kapak tersebut berfungsi 
sebagai chopper atau alat penetak. Alat-alat tersebut diperkirakan digunakan manusia 
jenis Pithecanthropus Erectus. Kebudayaan Ngandong menghasilkan alat-alat yang 
terbuat dari tulang binatang dan kapak genggam dari batu. 
 

2. Zaman Mesolithikum 
Penguasaan Teknologi 
Dari tempat sampah dapur, ditemukan juga kapak genggam yang disebut  
pebble.Mereka menggunakan batu pipih dan batu landasan untuk menggiling makanan 
serta membuat cat yang diperkirakan ada kaitannya dengan kepercayaan mereka.  
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Hasil Kebudayaan 
Alat-alat yang digunakan manusia pendukung masa mesolitikum mendapat pengaruh 
dari alat-alat yang sama di daratan Asia. Ciri utama kehidupan zaman ini adalah 
peninggalan sampah dapur yang disebut kjokkenmoddinger.Peradaban ini ditemukan di 
sepanjang pantai timur Sumatra, dari Aceh sampai Sumatra bagian tengah. 
 

3. Zaman Neolithikum 
Penguasaan Teknologi  
Ciri utama zaman batu muda adalah manusia telah menghasilkan makanan atau food 
producing. Menurut Dr. R. Soekmono, ahli arkeologi Indonesia, perubahan dari food 
gathering ke food producing merupakan satu revolusi dalam perkembangan 
 
Hasil Budaya 
Benda-benda yang berasal dari zaman batu muda dikembangkan menjadi peralatan 
yang lebih halus. Pada masa ini sudah mulai muncul adanya kepercayaan terhadap 
kekuatan gaib yang disebut animisme dan dinamisme. Hal ini dapat dilihat dari adanya 
peninggalan yang terkait dengan upacara ritual. 
 
Sistem kepercayaan  
Pada masa ini telah mulai muncul kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme 
adalah kepercayaan bahwa suatu benda mati memiliki jiwa atau roh, sedang dinamisme 
adalah kepercayaan bahwa suatu benda mati memiliki kekuatan. 
 

4. zaman Megalithikum 
 
Bidang Teknologi 
Berdasarkan hasil temuan arkeologis, zaman megalitikum diperkirakan berkembang 
sejak zaman batu muda sampai zaman logam. Ciri terpenting pada zaman ini adalah 
manusia pendukungnya telah menciptakan bangunan-bangunan besar yang terbuat dari 
batu. Bangunan-bangunan yang berkaitan dengan sistem kepercayaan mereka, di 
antaranya menhir, dolmen, sarkofagus (keranda), kubur batu, punden berundak, dan 
arca. 
 
Sistem Kepercayaan 
Masyarakat pendukung peradaban zaman batu besar percaya kepada nenek moyang 
yang kali pertama mendirikan kampung tempat tinggal mereka.Untuk menghormati 
para nenek moyang tersebut, mereka mendirikan menhir yang berupa tiang atau tugu. 
Mereka mendirikan dolmen atau meja batu sebagai tempat meletakkan sesaji untuk  
arwah nenek moyang.Meja batu tersebut juga berfungsi sebagai penutup sarkofagus 
(peti kubur batu).Pemujaan terhadap arwah nenek moyang juga dilakukan pada punden 
berundak-undak atau bangunan tumpukan batu yang bertingkat. Mereka juga membuat 
arca batu sebagai simbol nenek moyangnya dengan tujuan yang sama. 

 
B. Zaman Logam : 

Teknologi yang dihasilkan 
Bijih logam mungkin sudah ditemukan pada zaman batu tua.Sementara pengetahuan 
untuk meleburnya menjadi lempengan logam, baru terbentuk pada zaman 
berikutnya.Proses pencetakannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara 
langsung ialah dengan menuang logam yang sudah mencair langsung ke dalam cetakan, 
dan secara tidak langsung ialah dengan membuat model terlebih dahulu, dari model ini 
kemudian dibuat cetakannya.  
1. Teknik Bivalve (Setangkap) 

Pada teknik bivalve ini digunakan dua cetakan yang dapat dirapatkan. Cetakan 
tersebut diberi lubang pada bagian atasnya, kemudian dari lubang tersebut 
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dituangkan logam cair. Bila perunggu sudah dingin, maka cetakan dibuka. Bila 
membuat benda berongga, maka digunakan tanah liat sebagai intinya yang akan 
membentuk rongga setelah tanah liat itu dibuang. Cetakan dengan teknik bivalve ini 
dapat dipergunakan berkali-kali. 
 

2.  Teknik a cire perdue (cetak lilin) 
 Cara pembuatan alat dengan teknik ini diawali dengan membuat benda-benda (alat-
alat) dari lilin yang berisi tanah liat sebagai intinya.Selanjutnya, lilin-lilin tersebut 
dihias dengan berbagai pola hias.Kemudian lilin yang sudah lengkap tersebut 
dibungkus dengan tanah liat yang agak lunak.Pada bagian atas dan bawah diberi 
lubang. Selanjutnya, cetakan tersebut dipanaskan sehingga lilin akan meleleh keluar 
cetakan. Setelah lilin meleleh, dari lubang atas dituangkan cairan logam,  sedangkan 
lubang yang bawah akan berfungsi untuk mengalirkan sisa cairan lilin yang meleleh. 
Apabila cairan logam sudah dingin, cetakan tersebut dipecah  untuk mengambil 
bendanya yang sudah jadi. Teknik cetakan semacam ini dapat dipergunakan satu kali 

 
Hasil budaya zaman ini menghasilkan kapak corong, candrasa (kapak corong yang salah 
satu sisinya panjang), nekara berukir yang berfungsi sebagai alat upacara, nekara yang 
tinggi panjang ( moko), alat-alat pertanian, dan perhiasan.Zaman praaksara Indonesia 
tidak mengenal zaman tembaga, tetapi hanya mengalami zaman perunggu dan zaman 
besi. 
 

Ayo berlatih kamu pasti bisa !! 
Setelah membaca informasi tersebut jawablah pertanyaan di bawah ini ! 
1. Bagaimana cara menentukan usia suatu peninggalan kebudayaan zaman praaksara ? 
2. Jelaskan kaitan  masyarakat praaksara membuat bangunan dari batu – batu besar 

dengan pemujaan roh nenek moyang ! 
3. Pada masa praaksara mulai berkembang sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. 

Coba jelaskan apakah sistem kepercayan tersebut masih berkembang di masa sekarang. 
Berilah contohnya. 

4. Bagaimana perbedaan teknik bivalve dan teknik acire perdue dalam pembuatan benda 
dari logam ? 

5. Lengkapi keterangan  tabel di bawah ini ! 
Nama Benda Zaman keberadaan Diskripsi benda 
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Kegiatan Belajar 4 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah kalian belajar tentang pembabakan zaman praaksara berdasarkan hasil budayanya 
pada kegiatan belajar 3, sekarang perhatikan informasi  berikut! 
 

Bacson-Hoabinh merupakan sebuah pegunungan yang berdekatan dan berada didaerah 
Tonkin di Indo-Cina sebagai pusat kebudayaan pra-aksara.Di sini banyakditemukan benda 
peninggalan pra-aksara, seperti kapak-kapak yang masih kasar sebagaipeninggalan masa 
Mesolitikum dan kapak-kapak yang dikerjakan secara halus karenadiasah bagian 
ketajamannya ( proto- neolitikum). Di antara kapak-kapak tersebut, ada kapak Sumatra dan 
kapak pendek yang disebut pebbles serta alat-alat yang dibuat daritulang. Seorang sejarawan 
Prancis,  M. Colani memberi nama kebudayaan Bacson- Hoabinh. Hal ini disebabkan pada 
kedua tempat tersebut banyak ditemukan benda-bendapeninggalan masa mesolitikum Asia 
Tenggara. Dari daerah Bacson-Hoabinh kemudian menyebar ke berbagai wilayah, termasuk 
ke Indonesia melalui Thailand dan Malaysia Barat.Selain benda-benda kebudayaan di Tonkin 
juga ditemukan fosil manusia yangmenempati daerah tersebut yang terdiri atas dua 
golongan bangsa, yaitu jenisPapua Melanesoid dan Europasoid. Persebaran jenis Melanesoid 
ini sampai ke Indonesia dan Lautan Teduh. Bangsa inilah yang melahirkan kebudayaan 
Bacson-Hoabinh yang menghasilkan alat-alat pebbles. Kebudayaan Dongson merupakan 
bagian dari perkembangan kebudayaan pada zaman perundagian terutama pada zaman 
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perunggu. Kebudayaan ini berkembang di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara sejak 
sekitar 1000 SM sampai 1 SM bergerak ke Indonesia lalu menuju Nusantara yang 
berkembang di Lembah Sòng Hòng. Pada 1924, Payot mengadakan penggalian di sebuah 
kuburan Dongson.Dalam penggalian tersebut ditemukan berbagai macam peralatan dari 
perunggu, seperti nekara, bejana, ujung tombak, kapak, dan gelang-gelang. Berbagai 
peralatan  yang ditemukan di Dongson memiliki kesamaan dengan yang ditemukan di 
Indonesia. Kesamaan tersebut di antaranya dilihat dari segi hiasan dan bahan yang 
digunakan.Nekara yang di temukan umumnya dihias gambar manusia atau hewan. Adapun 
bahan logam yang digunakan untuk membuatnya mengandung unsur timah yang 
berkualitas.Di Indonesia, bejana serupa banyak ditemukan di Kerinci,Madura dan paling 
banyak ditemukan di pulau Sumatra, Jawa, dan Maluku. Hal tersebut menimbulkan dugaan 
adanya hubungan budaya yang berkembang antara Dongson dan Indonesia. 

Kebudayaan Sa Huynh memang tidak banyak dikenal jika dibandingkan dengan 
kebudayaan Hoabin, Bacson, dan Dongson. Namun ternyata kebudayaan Sa Huynh memiliki 
pengaruh yang besar terhadap kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Sa Huynh kebudayaan 
pantai yang berasal dari Vietnam yang berkembang di akhir zaman logam sekitar 600 SM – 1 
M.  Teknologi yang digunakan kebudayaan Sa Huynh untuk membuat logam disinyalir 
merupakan hasil berkenalan dan pengaruh dari kebudayaan Cina. Benda perunggu yang 
ditemukan di wilayah Sa Huynh berupa seperti gelang dan lonceng.Dua benda logam 
tersebut diduga ikut mempengaruhi kebudayaan dan keberadaan lonceng dan gelang di 
Indonesia.Kebudayaan Sa Huynh berasal dari kampung pesisir di selatan Da Nang, di antara 
Thua Thein dan delta Sungai Dong Nai di Provinsi Quang Nam, Vietnam, dan memiliki 
keahlian tinggi dalam bidang kerajinan logam, terutama perunggu. Kebudayaan Sa Huynh 
memiliki corak yang sangat mirip dengan kebudayaan Dongson, yang selama ini kita kenal 
memiliki pengaruh kuat di Asia Tenggara. Kebudayaan Sa Huynh ini berlangsung antara 
600SM sampai 1M. 

 
 
 
 
 
 

Setelah membaca informasi diatas tentu kalian dapat mengerjakan soal latihan di bawah ini ! 
1. Dengan menggunakan peta tandailah daerah – daerah yang mendapatkan pengaruh 

kebudayaan Bachson-Hoabinh, Dongson dan Sa Huynh! 

 
2. Berdasarkan tanda pada peta yang telah kamu kerjakan tersebut, bagaimanakah jalur 

yang digunakan sehingga kebudayaan Bacson Hoabinh, Dongson dan Sa Huynh masuk 
ke Indonesia! 

3. Berbagai peralatan  yang ditemukan di Dongson memiliki kesamaan dengan yang 
ditemukan di Indonesia. Tunjukkan bukti bahwa kebudayaan masyarakat awal di 
Indonesia mendapatkan pengaruh dari Kebudayaan Dongson.  

4. Jika dikaitkan dengan gelombang migrasi nenek moyang bangsa Indonesia apakah ada  
hubungan kebudayaan Bacson Hoabinh, Dongson dan Sa Huynh dengan masyarakat 
awal di Indonesia. Berilah alasannya ! 

Ayo Berlatih 
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d. Penutup 

 
Bagaimana kalian sekarang? 
 
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2, 3, dan 4  
berikut diberikan tanda V Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah 
kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKB ini di 
Tabel berikut. 
 
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No Pertanyaan Ya  Tidak  
1. Apakah kalian telah memahami isi teori out of Yunan ?   
2.  Apakah kalian setuju untuk menggunakan istilah 

praaksara dari pada istilah sejarah ? 
  

3. Dapatkah kalian menjelaskan ciri – ciri corak 
kehidupan masa bercocok tanam dan hidup menetap? 

  

4. Dapatkah kalian menyusun urutan zaman masa 
praaksara berdasarkan hasil budayanya ? 

  

5.  Dapatkah kalian membedakan antara kebudayaan 
Bacshon-Hoabinh, kebudayaan Dongson dan 
kebudayaan Sa Huynh ? 

  

 
Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali 
materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1, 
2, 3 atau 4 yang sekiranya perlu kalian ulang dengan bimbingan Guru atau teman 
sejawat. Ingat Jangan putus asa untuk mengulang lagi!.Dan apabila kalian menjawab 
“YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkan berikut. 

 
Dimana posisimu? 
Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi kehidupan awal masyarakat Indonesia 
dalam rentang 0 – 100, tuliskan ke dalam kotak yang tersedia. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi SPLTV, lanjutkan kegaitan 
berikut untuk mengevaluasi penguasaan kalian!. 

 
Coba marilah kita Cek Penguasaanmu terhadap Materi kehidupan awal manusia 
Indonesia !  

Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi kehidupan awalmanusia 
Indonesia, maka kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja kalian masing-
masing. 

1. Prof. H. Kern berpendapat bahwa asal usul nenek moyang Indonesia adalah dari Campa, 
Cochin China dan Kamboja. Pendapat Kern itu didasarkan pada .... 
A. Kesamaan bahasa 
B. Kesamaan sistem kepercayaan 
C. Kesamaan fisik   
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D. Kesamaan sistem kekeluargaan 
E. Kesamaan alat pertanian 

2. Bangsa Proto Melayu merupakan imigran pertama yang datang ke Indonesia. Di bawah 
ini adalah suku bangsa yang merupakan keturunan dari bangsa Proto Melayu, kecuali 
suku bangsa …. 
A. Dayak 
B. Toraja 
C. Batak 
D. Jawa 
E. Papua 

3. Kebudayaan Mesolithikum di Indonesia juga dipengaruhi oleh kebudayaan Bacson –
Hoabinh. Hal ini terbukti dengan banyak ditemukannya … 

A. Hache Courte.  
B. Kapak Persegi 
C. Candrasa 
D. Kapak Perimbas 
E. Peble 

4. Manusia purba hidup secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, 
disebabkan … 
A. Manusia purba mencari daerah yang subur 
B. Sering terjadi bencana alam 
C. Mereka hidup secara berkelompok 
D. Manusia purba mencari daerah yang aman 
E. Manusia purba sangat bergantung pada alam 

5. Untuk mencukupi kebutuhan makanan, manusia praaksara pada umumnya memilih 
bertempat tinggal di … 
A. hutan di lereng gunung 
B. pinggir sungai dan pantai 
C. padang rumput 
D. daerah rawa-rawa 
E. dataran tinggi 

6. Manusia purba hidup secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini 
disebabkan … 

A. Manusia purba mencari daerah yang subur 
B. Sering terjadi bencana alam 
C. Mereka hidup secara berkelompok 
D. Manusia purba mencari daerah yang aman 
E. Manusia purba sangat bergantung pada alam 

7. Dalam sejarah manusia purba ( praaksara ) para sejarawan membuat pembabakan 
zaman batu . Di bawah ini yang merupakan pembabakan zaman batu masa praaksara 
adalah …. 

A. Paleolithikum, Neolithikum, Mesolithikum dan Megalithikum 
B. Paleolithikum, Mesolithikum, Megalithikum dan Neolithikum 
C. Paleolithikum, Mesolithikum, Neolithikum dan Megalithikum 
D. Mesolithikum, Paleolithikum, Megalithikum dan Neolithikum 
E. Paleolithikum, Megalithikum, Mesolithikum dan Neolithikum 

8. Kjoken modinger atau sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang laut banyak 
ditemukan di wilayah ….. 

A. Pantai Timur Sumatera 
B. Pantai Utara Sumatera 
C. Pantai Selatan Jawa 
D. Pantai Utara Jawa 
E. Pantai Timur Kalimantan 
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9. Bangunan – bangunan peninggalan dari Zaman Megalithikum yang terbuat dari batu 
besar berfungsi sebagai .... 

A. tempat untuk memuja dewa – dewa 
B. tempat untuk pengorbanan 
C. tanda batas wilayah kekuasaan 
D. tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang 
E. tanda untuk menolak balak 

10. Suatu bentuk kepercayaan bahwa  benda mati itu memiliki jiwa, disebut  . . . . 
A. dinamisme 
B. politeisme 
C. animisme 
D. monotheisme 
E. totemisme 

 
Jawablah dengan benar ! 
1. Jelaskan bagaimanakah  argumentasi pendukung teori out of Yunanuntuk menyatakan 

bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan ! 
2. Mengapa perubahan kehidupan manusia dari masa hidup berpindah menjadi masa 

hidup menetap disebut sebagai revolusi kehidupan manusia ? 
3. Jelaskan tentang abis sous roches dan kyokkenmodingger ! 
4. Jika dikaitkan dengan gelombang migrasi nenek moyang bangsa Indonesia apakah ada  

hubungan kebudayaan Bacson Hoabinh, Dongson dan Sa Huynh dengan masyarakat 
awal di Indonesia. Berilah alasannya ! 

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1, 2, 3,dan 4?Silahkan 
kalian berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain.  
 
Ini adalah bagian akhir dari UKB materi kehidupan manusia awal di Indonesia, mintalah 
tes formatif kepada Guru kaliansebelum belajar keUKB berikutnya.  

 
 
 

 
 
Tes formatif 
 
 

Semangat dan sukses untuk 

kalian!!! 


