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Proses Belajar Kebudayaan Sendiri

• Proses panjang sejak manusia dilahirkan sampai
dengan meninggal dimana ia belajar menanamkan
dalam kepribadiannya seluruh perasaan, hasrat,
napsu & emosi yang diperlukan dalam kehidupannya.

Internalisasi

• Proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan
sistem sosial. Individu dalam proses ini belajar pola-
pola tindakan dalam interaksi dengan semua individu
dari berbagai kedudukan dan peranan sosial.

Sosialisasi

• Proses seorang individu mempelajari & menyesuaikan
alam pikiran serta sikap dengan adat istiadat, sistem
norma, peraturan-peraturan yang ada di dalam
kebudayaanya.

Enkulturasi



Kondisi yang dialami oleh individu yang tidak dapat melakukan ketiga 
proses belajar kebudayaannya sendiri dengan baik. Akibat : minder, 

berkonflik dengan lingkungan, menghindari aturan atau norma.

Deviants



Proses Evolusi Sosial

Proses Microscopic

• Proses evolusi masyarakat yang dianalisis dari dekat dan detail.

• Proses perubahan dalam dinamika kehidupan sehari-hari dalam
setiap masyarakat dunia yang disebut proses berulang atau
recurrent processes.

Proses Macroscopic

• Proses evolusi masyarakat dan kebudayaan dipandang seolah-
olah dari jauh, dengan hanya memperhatikan perubahan besar
saja dan dalam jangka waktu panjang.

• Proses ini dalam antropologi disebut proses menentukan arah atau
directional processes.



Proses Penyebaran Kebudayaan (Difusi)

 Proses difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur

kebudayaan ke seluruh penjuru dunia.

 Cara-cara Proses Difusi
 Migrasi kelompok manusia

 Individu tertentu membawa kebudayaan ke tempat yang jauh.

 Pertemuan antara individu/kelompok dari suatu kebudayaan dengan

individu/kelompok kebudayaan tetangga. Contoh : hubungan dagang.

 Perkawinan antara individu dari 2 kebudayaan yang berbeda.

 Rangkaian pertemuan antara suatu deret suku-suku bangsa (stimulus

diffusion).



Gabungan dari unsur-unsur kebudayaan yang 
menyebar diantara kebudayaan.

Kultur kompleks



Proses Belajar Kebudayaan Asing
AKULTURASI ASIMILASI

 Proses sosial yang timbul bila suatu kelompok

manusia dengan suatu kebudayaan tertentu

dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan

asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-

unsur kebudayaan asing lambat laun diterima

dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa

menyebabkan hilangnya kepribadian dari

kebudayaan itu sendiri.

Hal-hal yang harus diperhatikan :

 Titik permulaan dari proses akulturasi atau base

line of acculturation.

 Orang yang melakukan proses alkulturasi atau

agents of acculturation.

 Orang yang terkena pengaruh proses

alkulturasi, yaitu kolot & progresif

 Proses sosial yang timbul bila ada golongan-

golongan manusia dengan latar belakang

kebudayaan yang berbeda saling bergaul

langsung secara intensif untuk waktu yang lama

sehingga kebudayaan dari golongan-golongan

tadi berubah wujudnya menjadi suatu unsur

kebudayaan campuran.

Faktor-faktor yang mempermudah Asimilasi :

 Toleransi

 Adanya kemudngkinan yang sama dalam bidang

ekonomi

 Adanya simpati terhadap kebudayaan asing

 Perkawinan campuran



Proses Pembaruan 
Kebudayaan (Inovasi)

Discovery

• Penemuan 
unsur kebu-
dayaan baru, 
berupa alat 
baru atau ide 
baru.

Invention

• Penerapan 
dari  pene-
muan unsur 
kebudayaan 
baru tersebut.

Inovasi merupakan suatu proses

perubahan kebudayaan yang

terjadi karena adanya pengaruh

yang timbul dari dalam

kebudayaan itu sendiri (disini

terjadi pembauran) sehingga

menghasilkan hal yang baru.


