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Konsep Kebudayaan



Pengertian Kebudayaan

Penger tian Etimologis :

 Kebudayaan berasal dari Bahasa Sansekerta “Budhayah”, 
bentuk jamak dari “Budhi” yang berarti budi atau akal. 

 Kebudayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan akal. 
Sedangkan budaya merupakan perkembangan majemuk dari 
budi daya yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, 
karsa & rasa, 

 Maka, kebudayaan berarti hasil cipta, karsa, & rasa 
manusia.

Koentjarangrat

 “Kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan, & hasil 
karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 
dijadikan milik diri manusia dengan belajar”.



Wujud Kebudayaan



Ideas

 Kompleks gagasan, konsep dan pikiran manusia.

 Disebut juga Sistem Budaya sehingga bersifat 

abstrak. 

 Sistem budaya diartikan sebagai adat istiadat 

mencakup nilai budaya & sistem norma.

 Fungsi sistem budaya adalah untuk menata dan 

menetapkan tindakan dan tingkah laku manusia. 

 Sistem budaya dipelajari oleh individu melalui 

proses yang disebut Pembudayaan atau 

Instutitionalization (Pelembagaan).



Activities

 Kompleks aktivitas 

manusia yang saling 

berinteraksi

 Disebut sistem sosial, 

sehingga bersifat konkrit 

& dapat diamati. 

 Dalam sistem sosial, 

paling tidak harus 

terdapat 4 hal, yaitu

 Terdiri dari 2 orang 

atau lebih

 Terjadi interaksi 

antara mereka

 Bertujuan

 Mempunyai struktur, 

simbol, & harapan

Unsur Sistem Sosial :
 Keyakinan atau 

pengetahuan
 Perasaan
 Tujuan, sasaran, dan 

cita-cita
 Norma
 Status
 Tingkatan atau rank
 Kekuasaan
 Sangsi
 Sarana
 Tekanan ketegangan 

atau Stress-strain



Artifacts

Wujud kebudayaan sebagai 

benda yaitu penggunaan 

peralatan yang merupakan hasil 

karya manusia untuk mencapai 

tujuannya

 Disebut juga Kebudayaan Fisik



Unsur Kebudayaan



Unsur 
Kebudayaan

Bahasa

Sistem 
Pengetahuan

Organisasi 
Sosial

Sistem 
Peralatan 
Hidup & 
Teknologi

Sistem Mata 
Pencaharian

Sistem Religi

Kesenian

Menurut Malinowski, 

terdapat 7 unsur 

kebudayaan yang dapat 

ditemukan pada semua 

bangsa di dunia, yaitu :



Fokus, Etos, & 
Revolusi Kebudayaan



Fokus & Etos Kebudayaan

Fokus Kebudayaan

 Suatu kompleks 

unsur-unsur 

kebudayaan yang 

tampak digemari 

oleh masyarakat 

sehingga tampak 

seperti mendominasi 

seluruh kehi-dupan 

masyarakat.

Etos Kebudayaan

 Watak atau ciri khas 

kebudayaan dari 

suatu masyarakat, 

yang tampak dari 

luar.

 Dimana watak yang 

khas ini sering 

tampak pada 

tingkah laku, maupun 

kegemaran, dan 

benda seni.



Revolusi Kebudayaan

 Perubahan-perubahan yang mendadak terjadi dalam 

sejarah perkembangan kebudayaan umat manusia secara 

keseluruhan.

3 Revolusi Kebudayaan menurut Gordon Childe

 Revolusi pertanian (Agraria Revolution) 10.000 tahun 

yang lalu, yaitu dari food gathering ke food production.

 Revolusi perkotaan (Urban Revolution) 4.000 tahun yang 

lalu, yaitu perkembangan masyarakat kota termasuk 

didalamnya pembagian kerja.

 Revolusi industri (Industrial Revolution) 200 tahun yang 

lalu, yaitu penemuan mesin produksi barang dalam jumlah 

massal (kemajuan teknologi).


