
 

 

BAB IV 

SISTEM SOSIAL 

4.1 Pengantar  

 Kebudayaan  merupakan proses dan hasil dari kehidupan 

masyarakat. Tidak ada mayarakat yang tidak menghasilkan kebudayaan, 

hanya saja kebudayaan yang dimiliki masyarakat satu dengan yang 

lainnya akan berbeda. Ada masyarakat yang masih memiliki kebudayaan 

sederhana, ada juga yang sudah kompleks dan modern. 

 Antropologi mempelajari masalah budaya yang  secara khusus 

dipelajari dalam antropologi budaya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan 

mempelajari masyarakat yang pada dasarnya mempelajari budaya juga. 

Secara teoritas dan analisis masyarakat dan budaya dapat dipelajari 

secara terpisah walaupun dalam kenyataannya keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Pandangan antropologi tentang budaya adalah segala 

sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat, masyarakat ditentukan oleh 

budaya yang dimiliki. Adapun sosologi berpandangan bahwa unsur-unsur 

kemasyarakatan yang mendorong anggota masyarakat untuk 

menyesuaikan diri dalam sikap, cara berfikir, dan perilakunya pada 

lingkungan masyarakat. Unsur persamaannya adalah mengenai 

kebudayan dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu 

sistem sosial. 

 

4.2 Sistem Sosial 

 Defenisi kebudayaan di dalam teori-teori kebudayaan sangat 

banyak, hanya saja titik tekannya mengacu pada pola bersikap, pola  

bertindak, dan pola sarana benda-benda. 

 Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari kata budhi yang berarti budi atau akal. 

Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan 

budi atau akal. Menurt Koentjaraningrat (1994), kebudayaan berasal dari 

kata asing yaitu culture (dalam bahasa latin colere) artinya mengolah 



 

 

tanah atau bertani. Dari kata colere menjadi culture diartikan sebagai 

segala daya dan kegiatan manusia untuk mengatasi dan mengubah alam. 

Selo Soemardjan (1964) merumuskan kebudayaan sebagai semua 

hasil rasa dan cipta manusia. Rasa meliputi jiwa manusia, misanya jiwa 

gotong royong, kapitals, individualistik, dan sebagainya, cipta merupakan 

kemampuan mental dan berfikir orang-orang yang hidup bermasyarakat, 

dan dari karya menghasilkan kebudayaan jasmaniah berupa teknologi. 

 Kebudayaan mempersatukan segenap warga pendukung 

kebudayaan yang telah tersosialisasikan. Sosialisasi budaya terjadi dari 

satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayan dapat mengalami 

perubahan karena adanya sesuatu yang baru yang dianggap cocok oleh 

masyarakat.  

 

4.3 Jaringan Sosial 

Kebudayaan masyarakat ada yang terdiri dari unsur- unsur besar 

pola budaya yang dinamakan tradisi besar atau the great tradition, yaitu  

budaya yang digambarkan sebagai puncak perkembaan potensi mansia. 

Ada juga kebudayaan yang terdiri dari unsur-unsur kecil atau sub kultur 

(suatu bagian) yang tidak terpisahkan dari pola budaya yang lebih besar, 

contoh budaya masyarakat metropolis mempunyai unsur-unsur budaya 

besar, sedangkan masyarakat pedesaan digambarkan dengan pola 

budaya sub kultur atau budaya kecil. 

Milville (dalam Soerjono, 2003) merumuskan empat pokok unsur 

kebudayaan, yaitu: 

1. Alat-alat teknologi. 

2. Sistem ekonomi. 

3. Keluarga. 

4. Kekuasaan politik. 

 Malinovwski (dalam soerjono,2003) sebagai pelopor teori 

fungsional antropolologi mengatakan, bahwa unsur-unsur pokok 

kebudayaan adalah: 

1. Sistem norma yang memungkinkan kerja sama. 



 

 

2. Organisasi ekonomi. 

3. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. 

4. Organisasi. 

 Dalam perkembangannya, unsur-unsur pokok atau tradisi besar 

kebudayaan lazim disebut cultural universal. Istilah ini menunjukkan 

bahwa unsur-unsur pokok tersebut brsifat universal, yaitu dapat dijumpai 

pada seiap kebudayaan dimanapun di dunia baik pada masayarakat yang 

masih sederhana maupun yang sudah kompleks. Menurut 

Koentjaraningrat (1999) unsur kebudayaan yang bersifat unversal adalah: 

1. Sistem teknologi. 

2. Sistem ekonomi atau mata pencaharian. 

3. Sistem kemasyarakatan. 

4. Bahasa. 

5. Kesenian. 

6. Sistem pengetahuan. 

7. Sistem kepercayaan. 

 Adapun wujud kebudayaan dalam setiap kehidupan masyrakat 

mencakup: 

1. Pola berfikir atau ide. 

2. Pola bertindak. 

3. Pola sarana material atau benda. 

 

4.4 Hubungan Sosial 

 Dimensi kebudayaan dalam sosiologi adalah hasil dari cipta, rasa, 

dan karya yang digerakkan oleh karsa manusia. Cipta berfungsi untuk 

menuangkan ide atau menemukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan kehidupan masyarakat, rasa dan karsa mewujudkan norma-

norma dan nilai-nilai sosial yang dperlukan untuk menjaga tata tertib 

dalam pergaulan kemasyarakatan. Adapun hasil karya manusia atau 

kebudayaan material ditujukan untuk melindungi dan mencukupi 

kebutuhan masyarakat terhadap lingkungannya, seperti teknologi. 



 

 

 Jadi fungsi kebudayaan adalah untuk mengatur hubungan antara 

manusia dengan manusia, sebagai wadah dari segenap perasaan 

manusia, serta untuk melindungi manusia dari lingkungan alam. Segenap 

anggota pendukung kebudayaan yang terdidik dalam pola ajar secara 

turun temurun akan berusaha untuk mempertahankannya. Untuk 

memahami fungsi dan pola budaya masyarakat dapat dilihat dari: 

1. Nilai budaya. 

2. Norma-norma. 

3. Hukum. 

4. Aturan khusus. 

 Tingkat nilai budaya merupakan hal yang paling abstrak dan luas, 

karena mencakup ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling 

bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya menjadi jelas 

apabila bidang kehidupan dan masalah pokok atau masalah yang hakiki 

dapat diketahui,. Masalah pokok yang hakiki adalah: 

1. Hakekat hidup manusia (untuk apa tujuan hidup di dunia ini). 

2. Hakekat karya manusia (untuk apa berkarya, untuk nafkah atau lainnya) 

3. Hakekat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. 

4. Hakekat hubungan manusia dengan alam dan tunduk pada alam. 

5. Hakekat  hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. 

 Tingkat norma-norma terkait dengan peranan sejumlah orang atau 

pelaku dalam masyarakat, dimana orang punya status sesuai dengan 

peranan. Norma-norma menjadi pedoman kongkrit bertindak bagi orang-

orang yang punya peranan itu. Tiap peranan membawa sejumlah norma, 

sedangkan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat punya banyak 

peran. Sistem norma-norma yang merupakan kesatuan adalah 

penjabaran dari sistem nilai-nilai. 

 Sistem hukum merupakan hal yang paling kongkrit dalam 

kehidupan bermasyarakat sehari-hari, baik wujud hukum tertulis seperti 

undang-undang maupun hukum adat yang tidak tertulis atau konvensi 

yang nyata punya sangsi sosial bagi anggota masyarakat yang melanggar 

aturan-aturan adat tersebut. 



 

 

 Aturan khusus aturan merupakan aturan yang mengatur lebih jelas 

lagi kegiatan masyarakat, masing-masing menurut ruang lingkup terbatas, 

sebagian terkait dengan sistem hukum seperti aturan jual beli, sebagian 

lagi tidak, seperti sopan santun. 

 Kaidah kebudayaan berisi peraturan tentang tingkah laku atau 

tindakan yang harus dilakukan dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, 

kaidah sebagai bagian dari kebudayaan mencakup tujuan kebudayaan 

maupun cara-cara yang dianggap baik untuk mencapai tujuan. Apabila 

manusia sudah dapat mempertahankan diri dan menyesuaikan diri 

dengan alam, juga dapat hidup bersama dengan manusia-manusia lain 

secara damai, maka timbul keinginan manusia untuk menyatakan 

perasaan dan keinginan kepada orang lain. 

  

4.5 Dinamika Budaya 

Perhatian sosiologi terhadap kebudayaan bukan hanya pada aspek 

budaya yang statis, melainkan juga pada aspek dinamis. Pada dasarnya 

dalam mempelajari pola budaya dengan aspek dinamis masyarakat 

menunjuk pada pola kerja sama dan konflik. Selain itu, pola budaya dapat 

mengalami perubahan karena adanya penemuan-penemuan serta 

penerimaan unsur  baru, yang dianggap sesuai dengan kehidupan 

masyarakat. 

Gejala konflik terjadi dalam suatu budaya apabila ada unsur 

budaya baru yang tidak dapat diterima dalam satu pola budaya yang telah 

mapan dalam masyarakat. Sumber konflik antara lain: 

1. Persaingan terutama di bidang ekonomi. 

2. Ada unsur baru dan dipaksakan diterima oleh masyarakat. 

3. Memaksakan konsep religi suatu masyarakat terhadap masyarakat lain. 

4. Dominasi kelompok atas kelompok lain baik di bidang politik, dan sosial. 

5. Ada potensi konflik terpendam secara adat diantara masyarakat.  

Potensi kerja sama akan terjadi apabila dalam pola budaya 

masyarakat ada aspek-aspek: 

 



 

 

1. Dalam berinteraksi, masing-masing saling melengkapi. 

2. Ada pihak ketiga yang dapat menetralisir hubungan antara masyarakat. 

 Masyarakat Indonesia sangat multi etnis, dimana dalam proses 

pertukaran budaya untu membentuk suatu pola budaya bersama akan 

terjadi suatu suatu potensi kerja sama atau konflik.  

Dinamika budaya merupakan gejala perubahan sosial dan budaya 

yang disebabkan adanya sentuh budaya antara dua kebudayaan. Dalam 

proses sentuh budaya akan terjadi proses asimilasi dan akulturasi budaya. 

Asimilasi merupakan suatu proses penyesuaian, dimana perbedaan 

kebudayaan tidak muncul lagi karena orang atau kelompok-kelompok 

yang memiliki perbedaan akhirnya memiliki kebudayaan yang seragam. 

Jadi dapat dikatakan asimilasi adalah proses difusi antar kebudayaan 

yang saling mengisi dan memunculkan budaya baru dan berbeda dari 

budaya asal masing-masing. 

Akulturasi merupakan suatu proes penyesuaian, dimana perbedaan 

kebudayaan masing-masing dapat saling mempengaruhi unsur-unsur 

budaya masing-masing dan bersatu kedalam pola budaya masyarakat 

lainnya, contohnya transmigran Jawa di Lampung, biasanya mereka 

menanam padi dengan cara bersawah, setelah kesuburan tanah 

berkurang mereka ikut menanam kopi atau karet seperti warga asli 

Lampung, transmigran asal jawa beradaptasi dengan pola bertani 

masyarakat asli, di sisi lain warga asli belajar bertani dengan pola 

bersawah. 

  


