G – E – S – P – K – R 
GEOGRAFI AFRIKA
Benua Afrika merupakan benua ketiga terbesar setelah Asia dan Amerika dengan bentuk Masif, jarang teluk-teluknya dan tanjungnya.
Bentuk Topografinya :
Afrika merupakan PLATO. Dataran rendahnya hanya ada di tepi pantai.
		       3000 m
		       PLATO
	Laut			Laut
PLATO bergerakantara 500 – 3000 m.
Wilayah Afrika Barat             PLATO rendah
Wilayah Afrika Timur            PLATO tinggi
Menurut geografis, Benua Afrika tadinya terletak di dalam laut dan kemudian timbul sehingga terjadi retakan yang memanjang dari utara- selatan. Ini disebut GREAT RIFTVALLEX.

Peta Afrika

iklim Afrika
	Daerah Hutan Tropis

Daerrah Afrika Tengah, sebuah tanah khatulistiwa. Dimana banyak sekali turun hujan lebat dan berhawa tropis yang sangat panas. Penduduknya juga terdiri dari suku-suku Negro. Iklim di daerah ini tidak cocok bagi orang-orang kulit putih.
	Daerah Safana

Daerah-daerah di sebelah selatan daerah gurun pasir, terbentang luas dari Cape Verde hingga Sudan. Daerah ini penuh dengan padang rumput, hutan-hutan, dan sungai-sungai. Penduduknya padat, terdiri atas orang-orang Negro.

	Daerah Gurun

Daerah-daerah yang terletak di sebelah selatan yang berupa padang pasir yang sangat luas, misalnya gurun pasir Sahara, Libia, dan Nubia. Penduduknya merupakan campuran antara orang-orang Arab/Berber dan orang-orang Negro Sudan.
	Daerah subtropics

Daerah-daerah yang terletak di pantai utara dengan iklim sedang. Penduduknya terdiri atas orang-orang Arab dan Berber atau campurandari dua bangsa tersebut. Iklimnya yang sedang serta keadaan tanahnya yang subur sangat menarik perhatian bangsa-bangsa barat untuk menguasainya.
	Daerah Dataran Tinggi

Bagian yang paling selatan, terletak pada zona sedang. Bagian ini memiliki tanah-tanah pegunungan, tanah-tanah datar, dan padang rumput. Penduduknya Negro, terdiri atas berbagaisuku, antara lain : Negro Bantu, Kaffer, Zulu, Hottentot, Bushman,  dan bangsa-bangsa pendatang yang terdiri atas bangsa kulit putih sesudah mereka berkolonisasi di daerah tersebut.

Afrika sering disebut White Man’s Grave (kuburan oran putih)

PENDUDUK AFRIKA
Berdasarkan telaah para ahli antara lain Charles Gabriel Seligman,Benua afrika yang biasa disebut Benua hitam / Black Continent (Dark Continent) ternyata tak selamanya berkulit hitam.
Menurut Seligman ada 5 ras :
	Negroid

Mayoritas penduduk bertempat tinggal di selatan Sahara dengan cirri-ciri rambut keriting, hidung pesek , bibir tebal. Orang Negro dari segi bahasa dibedakan menjadi Negro Sudan dan Negro Bantu.
	Bushmanoid 

Kulit agak cenderung kekuning-kuningan. Mereka ada di Afrika Timur dan Afrika Selatan karena terdesak oleh orang-orang Negro dan Lainnya. Mereka tinggal di Kalahari dan pedalaman Afrika Timur.
	Pygmoid

Seperti Negro tetapi bentuk tubuhnya kerdil. Pada zaman prasejarah banyak ada di Afrika Timur dan Selatan tetapi terus terdesak dan menetap di Hutan Congo.
	Mongoloid

Cirri-cirinya mirip dengan orang-orang Asia, mereka semula menetap di Pantai Afrika Timur, tetapi terdesak dan tinggal di Pulau Madagaskar.
	Cancasoid

Kulit putih, hidung mancung, rambut ikal, tinggi sedang. Mereka adalah orang-orang yang menetap di sebelah utara Sahara, termasuk orang-orang Arab.




BAHASA
Berdasarkan para ahli (J.H. Greenberg) di Afrika ada beberapa bahasa :
	Niger (Congo Cordofan)

Digunakan oleh orang-orang Negro di Niger. Oleh karena itu, ada orang Sudan dan Negro Bantu akibat beda bahasa. Di timur bahasa bantu,di barat bahasa Sudan.
	Afro Asiatic

Bahasa orang-orang Arab dan Berber (Hamid / Lensit dan Semit)
	Melayu Polynesia

Digunakan di Madagaskar
	Khoisan

Orang-orang Bushman (orang San), mereka hidup dengan Negro, yaitu Hottenot atau orang Khoi
	Indo German

Dibawa Coloni-coloni,seperti Perancis,Inggris, Jerman, Italia


EKONOMI AFRIKA
Sistem perekonomian manusia :
	Food gathering, terbagi :

	Gatheran (mengumpulkan hasil hutan)
	Hunter (Berburu)

Fishing (mencari ikan)
Berburu di Safana /padang rumput, fishing di daerah sungai. Food gathering kemudian berubah karena Domestikasi, yaitu memelihara apa saja yang bias dipelihara orang-orang sebelumnya. Gatheran ada yang cari biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian. Hal ini ditentukan oleh alam karena proses Domestikasi mereka kemudian memproduksi.
	Food producing

Akibatnya mereka berubah, yaitu dari :
	Gatheran manjadi petani

Hunter menjadi pastoral
Fishing menjadi nelayan / tambak
	Industry 

Terjadi setelah revolusi industry. Cara mengolah tanah di Afrika pada umumnya dengan HOE /cangkul dengan teknik hoe slash burn shifting cultivation, artinya cangkul dengan system terbang bakar (slash and burn) dari system cultivation. Cara bertani yaitu menebang pohon dan membakar lalu ditanami dan setelah tak lagi menghasilkan menggunakan (shifting cultivation) system lading berpindah. Akibatnya orang Afrika benar-benar terikat pada tanah dan kesuburan (TRIBAL).


SOSIAL  AFRIKA
Afrika terkenal sebagai masyarakat Tribalis (kesukuan). Perpindahan-perpindahan tersebut disebut dengan TRANS HUMAN PASTORALIS. Trans Human Pastoralis ialah beternak berpindah-pindah yang mengikuti arus musim.
 Ekonomi menentukan SosialAfrika. Pada saat food gathering masyarakat Afrika bersifat EGALITARIA. Tapi pada saat food producing masyarakat bersifat Strasifikasi.
EGALITARIA artinya masyarakat dimana semua anggota masyarakat punya hak dan kewajiban yang sama sebab ekonominya food gathering yang punya hak dan kewajiban yang sama.
STRASIFIKASI artinya masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok. Hal ini disebabkan oleh ekonominya food producing dimana ada pembagian kerja karena kehidupan masyarakat sudah kompleks sesuai dengan kedudukannya.

POLITIK AFRIKA
Sosial menentukan politik Afrika. Politiknya adalah Stateles (untuk Egalitarian yang tidak perlu pemerintahan).
Untuk Strasifikasi politiknya adalah State Formation, perlu pemerintahan.
Politik menentukan kultur Afrika . masyarakat Egalitarian budayanya statis, tidak berhubungan dengan masyarakat lain, terisolasi.
Masyarakat State Formation budayanya dinamis, berhubungan dengan orang lain.
Kultur menentukan religi. Orang-orang statis agamanya tradisional. Orang-orang dinamis beragama islam dan Kristen.

BUDAYA AFRIKA
Prasejarah yang statis berlangsung sangat lama, kemudian tumbuh dan berkembang dan pada awal abad masehi mereka sudah dinamis. Untuk wilayah-wilayah tersebut pada zaman prasejarah ada yang berlangsung sebelum masehi seperti di Mesir (4721 SM). Tetapi sampai dewasa ini ada masyarakat kecil yang hidup seperti zaman prasejarah, mereka adalah orang-orang Bushmanoid di Afrika Selatan dan orang-orang Pygnoid di Lembah Sungai Congo. Mereka disebut orang-orang Khoisan.



AGAMA AFRIKA
Agama Mesir kuno berpengaruh pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap suku punya dewa dan ketika jadi negara maka dewanya digabung sehingga menjadi Polytheisme.
Hubungan Mesir dengan Lembah Mesopotamia sangat erat dan tidak bias dipisahkan. Ada FertileCrecent (Bulan Sabit yang Subur) baik dari agama, sosial,budaya maupun tulisan.



