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Peradaban Amerika Kuno

  

Sebelum bangsa eropa menguasai amerika, terdapat peradaban kuno yang menempati benua
tersebut, adapun peradaban kuno yang maju di benua amerika adalah sebagai berikut:

  

a. Peradaban Maya

  

Bangsa Maya menyembah Jaguar atau dewa kucing yang dianggap menguasai dunia arwah
dan simbol keberanian. Dalam setiap upacara, mereka mempersembahkan darah manusia
sebagai syarat wajib. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Maya menciptakan dua
sistem penanggalan, yakni penanggalan dengan jumlah 365 hari per tahun, dihitung
berdasarkan lamanya bumi mengelilingi matahari dan penanggalan dengan jumlah 260 hari,
sebagai penanggalan suci yang digunakan untuk meramal. Bangsa Maya menggunakan huruf
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hieroglif pada penulisan di kulit kayu dan bangunan makam serta tiang-tiang batu. Mereka juga
terbiasa dengan olahraga, seperti bermain bola yang sudah dilakukan sejak 3.000 tahun lalu.
Ukuran bola yang digunakan sebesar bola voli dan terbuat dari karet tebal.

    

b. Peradaban Aztek

  

Bangsa Aztek percaya bahwa mereka hidup pada zaman matahari kelima yang berarti akan
mengalami hari akhir suatu hari nanti. Agar hari akhir dapat
ditunda, mereka melakukan upacara pengorbanan darah dan jantung manusia
untuk dewa matahari sebagai dewa tertinggi dengan sebutan Huitzilopochtli.
Mereka telah mengenal huruf piktograf yang disebut n’ahuatl. Tulisan ini
hanya dapat ditulis oleh kaum terpelajar yang kemudian catatannya disimpan
di dalam kulit kayu atau kulit rusa. Isi tulisannya biasanya tentang informasi
pengorbanan untuk kepentingan ritual keagamaan, kegiatan ekonomi, catatan
sejarah, serta puisi.

    

c. Peradaban Inka

  

Bangsa Inka memuja Dewa Matahari Virachoca dan Dewa Bumi Pachamama. Terdapat
sebuah upacara keagamaan yang disebut
Capacocha adalah pengorbanan anak-anak kepada para dewa.
Kemegahan istana dan kuil pemujaan di wilayah Cusco telah
membuktikan peradaban mereka tinggi. Bangunan istana kaisar dihias
menggunakan bahan dasar emas. Selain itu, mereka terkenal dengan
pembangunan kompleks Machu Picchu dengan tata kota dan arsitektur
yang luar biasa di Pegunungan Peru.

  

  

Sumber: ESPS Sejarah SMA/MA Kelas X Jilid 1
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