


BUDAYABUDAYA



DEFINISI KEBUDAYAAN

Kebudayaan adalah Kebudayaan adalah 
Hasil cipta, rasa, karsa manusia melalui proses interaksi 

sosial

Nilai, keyakinan, perilaku dan materi (material objects) yang Nilai, keyakinan, perilaku dan materi (material objects) yang 
mengatur kehidupan masyarakat. 



KOMPONEN

Simbol

BUDAYA BahasaKeyakinan

Nilai 



SIMBOL

•• Berupa benda atau gerakan yang memiliki arti khusus bagi orang yang 

terhimpun dalam kelompok, komunitas atau masyarakat. 

• Simbol diwariskan melalui strategi tertentu dan menjadi referensi ketika 

orang bersikap dan berperilaku. 

• Simbol membuat hidup menjadi penuh makna





BAHASA

•• Bahasa adalah sistem simbol yang memungkinkan anggota masyarakat 

berkomunikasi satu sama lain. 

• Berupa lisan dan tulisan dengan berbagai macam huruf.



NILAI

•• Terkait dengan makna yang terkandung dalam setiap wujud budaya

• Contoh : nilai kesopanan dengan cium tangan



KEYAKINAN (BELIEFS)

•• Pernyataan khusus yang diyakini orang sebagai sesuatu yang paling benar

• Contoh : mitos 



KEBUDAYAAN DAN PEMAKNAAN



KEBUDAYAAN DAN PEMAKNAAN

•• Memproduksi CODES-CONTEXTS-INSTITUTIONS



CODES

•• Simbol, nilai, keyakinan, norma dan kebiasaan yang bisa digambarkan dan 

memerlukan INTERPRETASI



CONTEXT

•• Keadaan yg menciptakan derajat pengaruh kebudayaan terhadap 

tindakan sosial

• Berkaitan dengan periode waktu tertentu yg mempengaruhi tindakan sosial



INSTITUTIONS

•• Lembaga atau organisasi yg membingkai simbol, nilai, keyakinan dan 

norma dalam masyarakat

• Menjadi struktur yg MENEKAN atau bisa MEMBUKA PELUANG masy yg 

melakukan tindakan sosial tertentu. melakukan tindakan sosial tertentu. 



FUNGSI KEBUDAYAAN



1. CIRI KELOMPOK, KOMUNITAS ATAU MASYARAKAT

Berasal dari 

Ide-ide sebagai 
pedoman ttg apa yg 
hrs diketahui, apa yg 
dilarang dan boleh 

Menjadi identitas

Memaksa anggota 
masyarakat 
melakukan 
tindakan sesuai dilarang dan boleh 

dilakukan, bagaimana 
melakukan sesuatu hal 

tindakan sesuai 
nilai dan norma 



2. EKSPRESI KEHIDUPAN SOSIAL

Diolah dari 
kecerdasan manusia 
sesuai kemampuan 
dan tujuan tertentu 

Dapat berupa 
kesenian yg 
didalamnya 
terdapat karya 
kreatif yg indah kreatif yg indah 
berbentuk lukisan, 
ukiran, tari, lagu, dll



3. SARANA PEMAKNAAN 

Berbagai nilai, Proses Berbagai nilai, 
norma, 
keyakinan, ritual 
dan ketentuan 

Proses 
pemaknaan di 
berbagai level 
lokasi sosial dan dan ketentuan 

yg tumbuh di 
masy

lokasi sosial dan 
kepentingan 



PERUBAHAN KEBUDAYAAN



Simbol

BUDAYA BahasaKeyakinan

Akan bisa berubah bersamaan dengan perkembangan masyarakat

Nilai 



PERUBAHAN KEBUDAYAAN

•• Perubahan dalam dimensi kebudayaan lazimnya disertai transformasi 

budaya lain

• Namun tidak semua elemen budaya berubah dalam waktu bersamaan

• Budaya materiil lebih cepat bertumbuh dan berkembang daripada non 

materiil



PERUBAHAN KEBUDAYAAN

•• CULTURAL LAG : adanya perubahan kebudayaan yg tidak bersamaan 

sehingga terdapat pengaruh/ reaksi terhadap sistem. 



PERUBAHAN KEBUDAYAAN

•• Melalui :

a. Invention  (penemuan baru yg sebelumnya belum ada)  hasil kreasi manusia pesawat 
terbang

b. Discovery (penemuan baru yg sebenarnya sudah ada namun belum diketahui orang)
ex.benua amerika

c. Diffusion (penyebaran elemen budaya)

Ex. melalui teknologi

d.     Inovasi 



AKIBAT KEBUDAYAAN



ETHNOCENTRISME

•• Menilai orang lain dengan ukuran budaya sendiri

• Budaya sendiri dianggap paling baik, sempurna dan tidak bisa 

dipertemukan dengan nilai, keyakinan , kebiasaan masy lain.
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