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MASYARAKAT 

Masyarakat adalah orang 
yang hidup bersama yang 
menghasilkan kebudayaan. 
Tak ada masyarakat yang 
tidak memiliki kebudayaan 
dan sebaliknya tak ada 
kebudayaan tanpa 
masyarakat sebagai wadah 
dan pendukungnya 



KEBUDAYAAN 

•  Kata Kebudayaan berasal dari kata 
Sansekerta  BUDDHAYA  yang merupakan 
bentuk jamak kata BUDDHI yang 
berarti budi atau akal. 

• —  Kebudayaan  istilah asing –
nya Culture yang  berasal dari  kata Latin 
Colere yang berarti mengolah atau 
mengerjakan yaitu mengolah tanah atau 
bertani. 

 



Budaya Kebudayaan ? 



BUDAYA 

 cipta, rasa dan 
karsa suatu 
masyarakat 

KEBUDAYAAN 

hasil dari cipta, 
rasa dan karsa 

masyarakat 
tersebut 



BUDAYA 

dasar perilaku 
manusia yang 

berkembang dari 
generasi ke generasi 

dimana dia hidup dan 
tumbuh bersama 

dalam suatu 
masyarakat 

KEBUDAYAAN 

hasil ciptaan manusia 
yang berupa ide, 

aktivitas dan artefak 

Pengantar Antropologi Koentjayadiningrat 



BUDAYA 

suatu sikap dan pola 
prilaku yang merupakan 
kebiasan yang diwariskan 
dan dimiliki oleh suatu 
anggota masyarakat 
tertentu 

 



KEBUDAYAAN 

keseluruhan yang 
mencakup pengetahuan, 
kepercayaan, seni, moral, 
hukum, adat istiadat, serta 
kemampuan dan 
kebiasaan lainnya yang 
diperoleh manusia sebagai 
anggota masyarakat (EB 
Taylor, 1832 –1917) 



3 WUJUD KEBUDAYAAN 
Koentjaraningrat(1974) 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks 
dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-
norma, dan peraturan. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks 
aktivitet kelakuan berpola dari manusia 
dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda 
hasil karya manusia. 



Unsur-Unsur Kebudayaan 
(Meilville J. Herskovits) 

• Alat-alat teknologi 

• Sistem ekonomi 

• Keluarga 

• Kekuasaan politik 



Unsur-Unsur Kebudayaan 
(Bronislaw Malinowski) 

1. Sistem norma yang memungkinkan 
kerjasama antara para anggota masyarakat 
di dalam upaya menguasai alam 
sekelilingnya.  

2. Organisasi ekonomi 

3. Alat-alat dan lembaga atau petugas 
pendidikan; perlu diingat bahwa keluarga 
merupakan lembaga pendidikan yang utama 

4. Organisasi kekuatan 



7 Unsur Kebudayaan  Yang Dianggap sbg 
Cultural Universal  

(C Kluckhohn) 
1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, 

perumahan,  alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat 
produksi, transpot dsb) 

2. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi 
(petania, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, 
dsb) 

3. Sistem  kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi 
politik, sistem hukum, sistem  perkawinan) 

4. Bahasa (lisan maupun tulis) 
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dsb) 
6. Sistem pengetahuan 
7. Religi (sistem kepercayaan) 



SIFAT & HAKEKAT KEBUDAYAAN 

1. Kebudayaan tersujud dan tersalurkan dari 
perikelakuan manusia 

2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada 
lahirnya generasi tertentu, dan tidak akan mati 
dengan habisnya usia generasi yang 
bersangkutan 

3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan 
diwujudkan dalam tingkah lakunya 

4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang 
berisikan kewajiban-kewajiban, dan larangan-
larangan dan  tindakan yg diizinkan 



CIRI – CIRI KEBUDAYAAN 

• Kebudayaan bersifat Universal 
tetapi perwujudan kebudayaan 
mempunyai ciri-ciri yang khusus 
sesuai dg situasi dan lokasinya. 

• —Contoh : Bangsa Indonesia, 
Malaysia, Amerika mempunyai 
kebudayaan akan tetapi 
memunyai ciri-ciri khusus yg 
berbeda-beda dg yg lain 

 



FUNGSI KEBUDAYAAN BAGI MASYARAKAT 

Kebudayaan berguna bagi manusia yaitu untuk 
melindungi diri terhadap alam, mengatur 

hubungan antar manusia dan sebagai wadah 
dari segenap perasaan manusia 



Hakekat Teknologi 
memiliki 7 unsur yaitu : 
1. Alat-alat produksi 
2. Senjata 
3. Wadah 
4. Makanan dan minuman 
5. Pakaian dan perhiasan 
6. Tempat berlindung dan 

perumahan 
7. Alat-alat transport 



GERAK KEBUDAYAAN 

Tidak ada kebudayaan yg statis,  Semua kebudayaan 
mempunyai dinamika tau gerak. 

Gerak dari kebudayaan tsb terjadi oleh sebab gerak 
dari manusia yg hidup dalam masyarakat  yg 

menjadi wadah dari kebudayaan. 


