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Tujuan
Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mempunyai
kemampuan memahami hasil kebudayaan masa megalitikum



Kebudayaan
Megalitikum adalah
hasil kebudayaan
berupa batu-batu
dalam bentuk yang 
besar, yang biasanya
berfungsi sebagai alat 
penunjang sistem 
kepercayaan 
manusia pada saat itu. 



• Sudah mengenal sistem
kepercayaan, yaitu
animisme, dinamisme, dan 
totemisme

• Sudah mengenal konsep
kepala suku (primus 
interpares)

Kehidupan 
Sosial Ekonomi



Animisme
kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon, 
batu, sungai, gunung, dan sebagainya)

Dinamisme
kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau
kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup

Totemisme
sistem religi yang berkeyakinan bahwa warga kelompok
unilineal adalah keturunan dewa-dewa nenek moyang, moyang
yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan kekerabatan



 Bangunan-bangunan yang 
diciptakan berupa
bangunan-bangunan besar
yang terbuat dari batu
besar.

Penguasaan Teknologi



Hasil-Hasil 
Kebudayaan

• Menhir

• Dolmen

• Peti Kubur Batu

• Sarkofagus

• Punden berundak-undak

• Waruga



Manusia Pendukung
Proto Melayu



Kebudayaan Megalitikum bermula dari manusia
mengenal cara pembuatan gerabah (sebelum zaman 
perunggu dan besi) sampai zaman logam. 

Hasil kebudayaan zaman Megalitikum berupa menhir, 
kubur peti batu, sarkofagus, waruga, dan punden
berundak dapat ditemui di beberapa daerah di 
Indonesia seperti Cianjur (Jawa Barat), Pulau Nias
(Sumatra), Sumba dan Flores (Nusa Tenggara Timur), 
dan Toraja (Sulawesi Selatan)



Menhir merupakan
teknologi dalam
sistem kepercayaan
manusia praaksara
pada zaman 
Megalitikum yang 
digunakan untuk
menyembah arwah
nenek moyang. 
Menhir banyak
ditemukan di daerah
Sumatra Selatan, 
Sulawesi Tengah, dan 
Kalimantan. 

1. Menhir



Sama seperti menhir, dolmen juga 
merupakan teknologi pada zaman 
Megalitikum dalam sistem
kepercayaannya. Fungsi dolmen 
adalah sebagai tempat menyimpan
sesajen. Dolmen ditemukan di daerah
Bondowoso, Jawa Timur. Dolmen 
adalah bangunan Megalitikum yang 
terbuat dari batu utuh yang sudah
dihaluskan yang bentuknya
menyerupai meja. 

2. Dolmen



Peti kubur batu banyak
ditemukan di daerah Kuningan, 
Jawa Barat dan di daerah
Sumatra. Peti kubur batu
berbentuk serupa dengan peti
mati yang biasa digunakan oleh 
masyarakat modern saat ini, 
bedanya peti kubur zaman 
Megalitikum terbuat dari empat
buah papan batu atau lebih. Peti
kubur batu digunakan
masyarakat praaksara sebagai
tempat menyimpan jenazah
orang yang sudah meninggal.

3. Peti Kubur Batu



Fungsi sarkofagus sama
seperti peti kubur batu, 
yaitu sebagai tempat
menyimpan orang yang 
meninggal. Sarkofagus
adalah batuan yang 
dibentuk menyerupai
lesung, tetapi agak bulat
yang terdiri atas wadah
dan tutup. 

4. Sarkofagus



Punden berundak
adalah teknologi
pada zaman 
Megalitikum
berupa anak
tangga bertingkat
yang digunakan
sebagai sarana
pemujaan arwah
nenek moyang dan 
dianggap suci.

5. Punden Berundak



Waruga adalah
bentuk kuburan
batu yang banyak
ditemukan di 
Minahasa
(Sulawesi Utara) 
berupa peti batu
kecil berbentuk
kubus dan 
mempunyai tutup
berbentuk atap
rumah

6. Waruga




