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• Zaman praaksara terdiri dari empat periode, diantaranya ialah sebagai berikut:

• Zaman paleolitikum

• Zaman mesolitikum

• Zaman megalitikum

• Zaman neolitikum.

• Nah, kali ini kami akan membahas mengenai zaman megalitikum

• Zaman Megalitikum merupakan zaman batu besar. Disebut zaman batu
besar karena pada masa itu manusia yang hidup menggunakan batu yang 
berukuran besar sebagai peralatan sehari-hari. Menurut hasil analisis dari
para ahli arkeolog menyebutkan ciri-ciri masa megalitikum terletak pada fosil
yang temukan. Dimana di zaman ini terdapat banyak sekali peninggalan berupa
kapak batu, rumah batu dan perlengkapan lain yang terbuat dari batu.

Pengertian



Ciri-ciri zaman megalithikum/ batu besar adalah sebagai berikut:

• Telah mengetahui sistem pembagian kerja.

• Telah ada pemimpin atau kepala suku.

• Sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari.

• Sudah menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam.

• Sudah ada norma-norma yang berlaku.

• Menggunakan sistem hukum rimba (primus interpercis) yaitu memilih yang 

terkuat dari yang terkuat.

Ciri-Ciri



A.  Kehidupan Sosial

Berkembang sejak zaman neolitikum

hingga zaman perunggu manusia pada

zaman megalitikum sudah bisa membuat

serta meninggalkan kebudayaan di zaman

batu besar.

B.  Kehidupan Kebudayaan

Megalitikum meninggalkan kebudayaan

yang ckup unik dan menarik. Bahkan di

zaman modern sekarang ini., kita masih

dapat menjumpai kebudayaan tersebut.

Kehidupan Megalitikum



C. Kehidupan Ekonomi

Alat-alat yang digunakan berbahan

dasar batu.

D. Kehidupan Kepercayaan

Mulai berinisiatif untuk

mendirikan bangunan batu yang berukuran

besar atau megalitik sebatai tempat beribadah.



Adapun Beberapa penemuan-

penemuan pada zaman megalitikum

yaitu:

*Kapak Persegi

*Kapak Lonjong

*Menhir

*Dolmen

*Kubur Batu

*DLL.

Temuan Zaman Megalitikum



Manusia pendukung zaman

megalitikum

Beberapa Manusia pendukung Zaman

Megalitikum yaitu:

1. Meganthropus paleojavanicus

2. Pithecanthropus :

a. Pithetcanthropus erectus

b. Pithecantrhopus mojorkertensis

c. Pithecanthropus soloensis



1. Meganthropus 2. Pithecantropus Erectus

Paleojavanicus



3. Pithecanthropus         4. Pithecanthropus

Mojorkertensis Soloensis



1)Dolmen

-Meja batu yang digunakan sebagai

tempat sesaji dan pemujaan terhadap

nenek moyang.

Peninggalan Zaman

Megalitikum



2)Kubur Batu

- Peti yang digunakan

sebagai tempat

menyimpan jenazah yang 

terbuat dari batu



3) Sarkofagus

- Peti yang digunakan untuk

menyimpan jenazah, hanya saja

bentuk dari sarkofagus seperti

palung atau lesung yang terbuat

dari batu utuh dan telah diberi

penutup.



4) Punden Berundak

- Bangunan yang 

berteras-teras yang 

digunakan sebagai tempat

pemujaan roh nenek

moyang.



5) Menhir

- Sebuah batu besar tunggal yang 

bentuknya seperti tiang atau tugu, fungsinya

sebagai tanda peringatan arwah nenek

moyang.



6) Arca atau Patung

- Batu yang berbentuk binatang atau

manusia untuk melambangkan nenek

moyang serta digunakan sebagai pujaan.
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