
 

 

BAB IX 

PERUBAHAN  SOSIAL DAN  BUDAYA 

 

9.1 Pengantar  

 Hampir setiap masyarakat di dunia ini mengalami perubahan, baik 

sosial maupun budaya.  Perubahan di dalam masrakat dapat mengenai 

nilai, norma-norma, pola perilaku, stratifikasi sosial masyarakat, lembaga 

sosial, dan lain sebagainya. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat 

tidak statis. 

 Masalah perubahan dalam masyarakat menjadi perhatian para 

sosiolog, terutama sarjana sosiologi modern. Perubahan sosial dan 

budaya menjadi kajian yang sangat penting sehubungan dengan 

diterapkannya program-program pembangunan di dunia ketiga setelah 

negara ini mendapat kemerdekaannya pasca perang dunia ke-2. 

 Di dalam teori-teori sosiologi khususnya mengenai perubahan 

dalam masyarakat sering dipersoalkan perbedaan antara perubahan 

masyarakat dengan perubahan budaya. Akan tetapi pada dasarnya tidak 

ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan tidak mungkin 

ada kebudayaan yang terwujud tanpa ada masyarakat. Maka dalam fakta 

sosial perubahan sosial dan budaya sulit untuk dipisahkan karena 

keduanya ada hubungan timbal balik sebagai sebab akibat. 

 Perubahan ada yang terjadi karena keinginan dari dalam 

masyarakat itu sendiri,  ada juga karena pengaruh dari luar. Sumber 

perubahan dari dalam masyarakat apabila terjadi suatu pertentangan 

antar anggota masyarakat, adanya penemuan baru dan diangap sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, dan sebagainya. Sumber perubahan ada 

yang berasal dari luar masyarakat apabila kebudayaan dari luar sangat 

mempengaruhi suatu masyarakat lainnya, dimana masyarakat tersebut 

dapat menerima pengaruh dari luar. 

 

 

 



 

 

9.2  Pengertian Perubahan Sosial dan Budaya 

 Secara harafiah perubahan adalah setiap perbedaan yang dapat 

diamati dalam jangka waktu tertentu. Adapun yang dimaksud dengan 

perubahan sosial, yaitu apabila terjadi suatu perubahan struktur dan 

fungsi dalam suatu sistem sosial (Abdilah.1981.). Struktur suatu sistem 

terdiri dari berbagai status individu dan status kelompok-kelompok yang 

teratur, berfungsinya struktur status-status itu merupakan seperangkat 

peranan atau perilaku nyata seseorang dalam status tertentu. Status dan 

peranan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Fungsi sosial dan 

struktur sosial berpengaruh sangat erat dan saling mempengaruhi satu 

sama lainnya. Dalam proses perubahan sosial, jika salah satu berubah 

maka yang lainnya berubah pula.  

 Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur sosial 

dan hubungan sosial yang meliputi perubahan dalam segi distribusi 

kelompok usia, tingkat pendidikan rata-rata, tingkat kelahiran penduduk, 

penurunan kadar rasa kekeluargaan dan informalitas antar tetangga 

karena adanya perpindahan orang dari desa ke kota, perubahan peran 

suami-istri dalam keluarga demokrasi, dan lain sebagainya (Paul. B. 

Horton.1989). 

 Perubahan budaya mencakup perubahan dalam segi budaya 

masyarakat yang meliputi, antara lain penemuan dan penyebaran seperti 

mobil, penambahan kata-kata baru terhadap bahasa yang sudah ada, 

perubahan konsep tata susila dan moralitas, bentuk seni baru, ada 

kecenderungan masyarakat menghendaki adanya persamaan misalnya 

gender dan seIX equalitas (Paul.B. Horton. 1989). 

 Pada dasarnya hampir semua perubahan besar mencakup aspek 

sosial dan budaya, sehingga dalam penggunaan kedua istilah itu, yaitu 

perubahan sosial dan perubahan budaya perbedaan diantara keduanya 

tidak terlalu dipermasalahkan karena perubahan mencakup kedua jenis 

perubahan tersebut. 

 Pengertian perubahan berbeda dengan kemajuan atau progess 

karena dalam progress mengandung hasil penilaian. Kemajuan atau 



 

 

progess berarti perubahan ke arah yang dikehendaki, adapun perubahan 

sosial dan budaya lebih bersifat netral dan deskriptif. 

 

9.3  Proses Perubahan Sosial dan Budaya 

Perlu diketahui bahwa prubahan sosial dan budaya dalam 

masyarakat karena ada faktor pendorongnya, adapun faktor 

pendorongnya adalah : 

1. Penemuan (discavery). 

2. Invensi (invention). 

3. Difusi (diffusion). 

 

9.3.1  Penemuan 

Penemuan merupakan persepsi manusia yang dianut secara 

bersama mengenai suatu aspek kenyataan yang semula sudah ada. 

Penemuan merupakan tambahan pengetahuan terhadap perbedaharaan 

pengetahuan yang telah diverivikasi. Penemuan menambahkan sesuatu 

yang baru pada kebudayaan karena meskipun kenyataan tersebut sudah 

pernah ada sebelumnya, namun kenyataan itu baru menjadi bagian 

kebudayaan pada saat kenyataan tersebut ditemukan dan dipergunakan. 

Penemuan baru menjadi suatu faktor dalam perubahan sosial jika 

hasil penemuan tersebut didayagunakan. Apabila pengetahuan baru 

tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi, biasanya disusul 

oleh perubahan besar, contohnya penemuan komputer mempercepat 

globalisasi komunikasi di dunia. 

Penemuan baru menjadi suatu faktor dalam perubahan sosial jika 

penemuan baru tesebut diterapkan untuk suatu kegiatan baru, karena 

dalam penemuan baru akan ada persepsi manusia terhadap suatu aspek 

kenyataan yang sudah ada dan telah disepakati bersama. 

 

9.3.2 Invensi 

Invensi merupakan suatu kombinasi baru atau cara penggunaan 

baru dari pengetahuan yang sudah ada. Pada dasarnya, unsur-unsur 



 

 

yang sudah ada berperan dalam suatu invensi baru, tetapi ide 

pengkombinasian alat-alat dalam suau kegunaan itulah yang 

menyebabkan timbulnya sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. 

Invensi dapat dibagi kedalam dua klasifikasi, yaitu: 

1. Invensi material. 

2. Invensi sosial. 

 Invensi material berkaitan dengan hasil cipta ke karya, seperti dari 

telegram-telepon-hand phone (telepon genggam), adapun invensi sosial 

yang berkaitan dengan tindakan manusia, seperti di Indonesia tentang 

huruf atau abjad lokal-Belanda-Melayu-Bahasa Indonesia. 

 Invensi bukan semata-mata gejala yang berjalan dengan 

sendirinya, melainkan suatu proses sosial yang mencakup serangkaian 

modivikasi, pengembangan, dan kombinasi ulang tanpa akhir. Setiap 

invensi dapat bersifat baru dalam segi bentuk (form), fungsi (function), dan 

makna (meaning). Bentuk mengacu pada objek dan tindakan yang bersifat  

baru. Fungsi mengacu pada sesuatu yang dapat diberikan oleh invensi-

invensi. Makna mengacu pada pada konsekuensi kangka panjang dari 

penggunaan invensi tersebut. Bahkan dewasa ini, ada sesuatu yang perlu 

ditambahkan yaitu dari segi prinsip yang berarti ada dalil dasar ilmu 

pengetahuan yang mendasari invensi. Hanya saja dalam kenyataannya 

tidak semua invensi mencakup keempat unsur di atas. 

 Contoh dari invensi yang bersifat baru dalam segi bentuk, fungsi. 

dan makna adalah kereta beroda. Kereta beroda mempunyaisesuatu yang 

baru dari segenap segi, baru dalam segi prinsip karena beban kereta 

tersebut diangkut dengan menggunakan roda dan as roda bukannya 

dibungkus dan diseret seperti sebelumnya, baru dalam segi bentuk karena 

model kereta beroda belum ada sebelumnya, baru dalam segi fungsi 

karena kereta beroda dapat mengangkut orang danbarang dalam jumlah 

yang lebih banyak, baru dalam segi makna karena kereta itu 

memungkinkan perjalanan jarak jauh Dalam invensi kereta beroda ini 

mencakup kempat segi yang bersifat baru dari bentuk, fungsi, makna, dan 

prinsip. Contoh lain, busur dan anak panah, keduanya berbeda dengan 



 

 

tombak primitif, baik dari segi prinsip maupun bentuk, akan tetapi 

keduanya memiliki fungsi dan makna yang sama. Jadi dalam invensi ini 

tidak mencakup keempat segi, yaitu bentuk, fungsi, makna, dan prinsip. 

   

9.3.3  Difusi 

 Dalam proses perubahan sosial dan budaya masyarakat dikenal 

adanya proses difusi. Difusimerupakan penyebaran unsur-unsur budaya 

dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Difusi terjadi apabila beberapa 

kelompok masyarakat saling erhubungan. Di sisi lain, masyarakat juga 

dapat mengelakan diri dari difusi dengan cara mengeluarkan suatu 

larangan berkontak dengan masyarakat lain. Contoh masyarakat Badui 

doi ujung Jawa Barat melarang warganya khususnya Badui dalam 

melakukan kontak dengan masyarakat luar, dan tetap memegang adat 

istiadatnya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pada umumnya isi kebudayaan dalam masyarakat yang sudah 

komplek atau yang sudah termasuk kedalam tradisi besar menyerap 

kebudayaan lain. Apabila beberapa kebudayaan saling mengadakan 

kontak, maka pertukaran beberapa unsur kebudayaan tertentu pasti 

terjadi, contohnya baju kebaya sebagai pakaian nasional wanita di 

Indonesia, ada modifikasi dengan gaya-gaya tradisional dengan modern. 

 Difusi merupakan proses dua arah,  setiap unsur budaya memiliki 

prinsip, bentuk, makna, dan fungsi, tidak dapat menyerap tanpa adanya 

kontak tertentu antar manusia dan kontak tersebut selalu melahirkan difusi 

pada kedua belah pihak, walaupun dalam pertukaran budaya atau 

penyerapan budaya sering tidak seimbang. Apabila terjadi kontak budaya 

antar dua masyarakat, maka pada dasarnya masyarakat yang 

teknologinya lebih sederhana lebih banyak menyerapp unsur-unsur 

budaya masyarakat lain yang tingkat teknologinya lebih tinggi, demikian 

juda masyarakat yang status sosialnya lebih rendah lebih banyak 

menyerap budaya masyarakat yang status sosialnya lebih tinggi.  

 Dalam proses difusi, sekelompok masyarakat menerima beberapa 

unsur budaya kelompok lainnya, dan pada saat yang bersamaan 



 

 

kelompok tersebut menolak unsur-unsur budaya dari kelompok lain. Jadi 

dalam proses difusi ada proses selektif, contohnya Bangsa Indonesia 

menerap teknologi dari barat, akan tetapi menolak paham kapitalisme dan 

liberalisme. Di sisi lain, difusi biasanya disertai dengan modifikasi 

tertentu terhadap unsur-unsur serapan, contoh di Indonesia ada 

penyebaran agama baik Islam, Kristen, Hindu masyarakat dapat 

menerima, tetapi masyarakat masih ada yang memakai kepercayaan 

tradisionalnya dalam perilaku sehari-hari. 

 Pada dasarnya difusi terjadi pada masyarakat yang saling 

berhubungan karena ada kontak tertentu antar kedua belah pihak, maka 

akhirnya menimbulkan suatu perubahan dalam kelompok lain. 

  

9.3.4  Saluran-Saluran Perubahan Sosial dan Budaya 

Pada dasarnya dalam proses perubahan sosial dan budaya 

masyarakat, perlu diketahui pula saluran-saluran yang dilalui dalam 

proses perubahan sehingga perubahan-perubahan itu akhirnya dapat 

dikenal, diterima, diakui, dan digunakan  oleh masyarakat atau sudah 

melalui proses institutionlization (pelembagaan). Dalam hal ini terjadinya 

proses perubahan sosial karena adanya: 

1.  Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. 

2.  Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. 

3.  Disorganisasi dan reorganisasi. 

 Setiap masyarakat menginginkan keadaan lembaga-lembaga  

kemasyarakatan saling mengisi agar kehidupan menjadi seimbang (social 

equilibrium). Pada saat tertentu ada unsur-unsur baru yang dimasukkan 

oleh suatu kekuatan dalam nilai dan norma masyarakat, maka akan terjadi 

sentuh budaya yang dalam hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam 

masyarakat. Adakalanya unsur baru dan lama yang bertentangan secara 

bersamaan mempengaruhi nilai dan norma yang kemudian berpengaruh 

pada masyarakat menjadi tidak serasi. Apabila nilai baru dan lama 

mengalami ketegangan dan pada akhirnya erjadi suatu perubahan ke arah 

keserasian maka keadaan tersebut dinamakan penyesuaian (adjustment). 



 

 

Disisi lain, apabila keserasian tidak tercapai akan trjadi ketidaksesuaian 

soial (maladjustment) yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu anomi. 

 Saluran-saluran  yang dilalui dalam proses perubahan sosial dan 

budaya pada umumnya adalah lembaga sosial, seperti pendidikan, 

ekonomi, pemerintahan, agama, rekreasi, dan sebagainya. Dalam proses 

perubahan, lembaga sosial yangmendapat penilaian baik da tertinggi dari 

masyarakat cenderung menjadi sumber saluran utama, contoh lembaga 

pendidikan oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai lembaga yang 

dapat meningkatkan status sosial, yang berarti akan terjadi perubahan. 

 Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang 

merupakan bagian dari satu kebulatan yang sesuai dengan fungsi masing-

masing. Dalam proses perubahan kemungkinan akan terjadi disorganisasi, 

yaitu proses berpudarnya nilai dan norma dalam masyarakat karena 

adanya perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan. Adapun 

reorganisasi adalah suatu proses pembentukan norma dan nilai baru agar 

serasi dengan lembaga-lembaga sosial yang telah mengalami oerubahan.  

 

9.4  Faktor Penentu Perubahan Sosial dan Budaya 

Untuk mengetahui faktor penentu perubahan perlu dipahami 

konsep  penyebab (cause) terlebih dahulu. Suatu penyebab seringkali 

diartikan sebagai suatu feomena yang “diperlukan” dan cukup “mampu” 

untuk menimbulkan akibat yang bisa diprakirakan. “Diperlukan” 

mengandung pengertian, bahwa tidak akan pernah menemukan suatu 

akibat tanpa adanya penyebab. “Cukup mampu” mengandung pengertian 

bahwa gejala itu selalu menimbulkan akibat. 

Dalam ilmu sosial, jumlah penyebab itu banyak, sehingga dapat 

dikatakan sejumlah faktor saling berinteraksi dalam proses timbulnya 

akibat. Jadi faktor-faktor apakah yang saling berinteraksi dalam proses 

timbulnya perubahan sosial dan budaya. Faktor penentu dalam perubahan 

sosial dan budaya menurut Horton dan Chester (1989) adalah: 

1. Lingkungan fisik. 

2. Perubahan penduduk. 



 

 

3. Isolasi dan kontak 

4. Struktur sosial. 

5. Sikap dan Nilai. 

6. Kebutuhan yang dianggap perlu. 

7. Dasar budaya. 

 Lingkungan fisik berkaitan dengan daerah tempat tinggal, iklim, dan 

sebagainya. Pada dasarnya, perubahan sosial dan budaya dipengaruhi 

oleh lingkungan fisik, perubahan yang terjadi karena lingkungan fisik 

secara alamiah, seperti letusan gunung berapi, perubahan iklim, dan 

sebagainya, di sisi lain karena adanya kelalaian manusia terhadap 

lingkungannya, seperti penggundulan hutan yang menyebabkan terjadinya 

banjir bahkan erosi yang pada akhirnya mengubah lingkungan menjadi 

tandus, hal ini dapat mengakibatkan pola perilaku manusia berubah 

walaupun secara perlahan-lahan. Juga suatu migrasi dari satu kelompok 

manusia ke luar dari lingkungannya untuk mencari daerah pemukiman 

baru yang berbeda dengan asalnya akan menimbulkan perubahan dalam 

segi budaya. Jadi perubahan sosial demografi dapat melahirkan 

perubahan sosial budaya, juga migrasi kesuatu lingkungan baru dapat 

menimbulkan perubahan. 

 Perubahan penduduk akan mempengaruhi kehidupan sosial 

budaya masyarakat. Jumlah penduduk yang stabil akan mampu menolak 

perubahan, akan tetapi pada saat terjadi peningkatan jumlah penduduk 

yang cepat akan terjadi perubahan, misalnya keluarga sekunder akan 

meningkat, struktur kelembagaan bertambah, bahaya kelaparan mengintai 

karena laju pertumbuhan  tidak seimbang dengan kondisi sumber daya 

alam, bahkan harus melakukan imigrasi ke daerah lain yang lebih 

pruduktif. Perubahan penduduk merupakan salah satu penyebab 

timbulnya perubahan sosial dan budaya. 

 Pada umumnya daerah yang terisolasi mempunyai pola sosial 

budaya yang lebih stabil, cenderung konservatif. Hampir semua suku yang 

dikategorikan suku terasing merupakan suku yang terisolasi, sehingga 

lebih bersifat sosial, konservatif, dan sukarela daripada geografis. Sulit 



 

 

untuk mengadakan perubahan. Di sisi lain, masyarakat yang secara 

geografis berada di darah persimpangan jalan lalu lintas merupakan pusat 

perubahan, karena selalu ada kontak dengan dunia luar. Unsur-unsur 

budaya luar dapat masuk dengan cara difusi, sehingga masyarakat yang 

berada di persimpangan jalan lalu lintas dunia lebih cepat mengalami 

perubahan. Perdagangan dan peperangan dapat pula menimbulkan 

kontak budaya, misalnya perang salib menimbulkan kontak antara dunia 

peradaban Islam dengan peradaban Barat klasik menimbulkan perubahan 

pemikian orang-orang Eropah Barat pada waktu itu. Jadi kelompok 

masyarakat yang berada pada daerah terpencil sulit mengadakan 

perubahan, sedangkan masyarakat yang berada di lintas budaya 

mengadakan  perubahan secara cepat. 

 Struktur masyarakat mempengaruhi kadar perubahan. Apabila 

suatu kebudayaan sangat terintegrasi sehingga setiap unsur kebudayaan 

saling terkait satu sama lainnya dengan baik dalam sistem 

ketergantungan timbal balik, maka perubahan akan perubahan akan sulit 

terjadi dan mengandung resiko besar. Hal ini terjadi pada masyarakat 

berstruktur ketat yang peran, tugas, hak-hak istimewa dan kewajiban 

anggotanya ditentukan dan dibatasi secara tegas kecil kemungkinan untuk 

mengadakan perubahan, seperti dalam masyarakat kasta. Sebaliknya, 

apabila kebudayaan kurang terintegrasi sehingga pekerjaan, kehidupan 

keluarga, dan kegiatan lainnya kurang saling mendukung dengan 

tumbuhnya individualisme, ketidakketatan stratifikasi sosial, status yang 

diperjuangkan. Hal ini terjadi pada masyarakat dengan struktur sosial  

longgar  yang peran, garis batas otoritas, hak-hak istimewa, dan 

kewajiban anggotanya lebih tergantung pada kreatifitas individu sehingga 

menunjang perubahan sosial, seperti pada masyarakat demokrasi, leberal, 

dan sebagainya. 

 Sikap dan nilai-nilai mempengaruhi baik jumlah maupun arah 

perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat menentukan dibagian mana akan 

bersifat inovatif. Secara umum, setiap masyarakat akan berbeda 

pandangan dalam perubahan, seperti ada masyarakat yang dapat 



 

 

menerima suatu bentuk perubahan tertentu, di sisi lain menolak bentuk 

perubahan lainnya, seperti Indonesia menerima domokrasi tetapi menolak 

individualisme dan leberalisme. Ada masyarakat yang cepat menerima 

perubahan, mereka dapat memahami perubahan, dimana para 

anggotanya bersikap skeptis dan kritis terhadap beberapa bagian 

kebudayan yang tradisional dan selalu berupaya untuk melakukan 

eksperimen-eksperimen baru, sehingga sikap seperti itu dapat menerima 

perubahan. Ada juga kelompok masyarakat dalam suatu wilayah atau 

masyarakat yang memiliki sikap menerima terhadap perubahan yang 

berbeda. Setiap masyarakat yang berubah selalu memiliki orang-orang 

yang liberal dan orang-orang yang konservatif. Orang-orang yang melek 

huruf atau berpendidikan lebih cepat menerima perubahan daripada 

orang-orang yang buta huruf dan tidak berpendidikan. Jadi sikap dan nilai-

nilai masyarakat dapat menunjang atau menghambat perubahan. 

 Dasar budaya memungkinkan adanya dasar bagi pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk menciptkan unsur-unsur budaya baru. 

Yang dimaksud dengan dasar budaya adalah akumulasi pengetahuan dan 

teknik yang dapat digunakan oleh seorang inventor (penemu). Tanpa 

adanya dasar budaya yang memberi sejumlah invensi dan penemuan 

terdahulu yang memadai, suatu invensi baru tidak mungkin lahir dengan 

sempurna. Dengan dasar budaya, kombinasi ciptaan baru bertambah 

berdasarkan prinsip eksplonensial. Di samping itu, perkembangan 

pengetahuan di suatu bidang seringkali dapat berguna pada bidang lain. 

 Jadi pada dasarnya sumber atau sebab-sebab adanya perubahan 

sosial dan budaya yaitu: 

1. Berasal dari luar masyarakat. 

2. Berasal dari dalam masyarakat sendiri.  

 Perubahan yang terjadi karena ada pengaruh dari luar masyarakat, 

seperti perubahan lingkungan fisik karena adanya penggundulan hutan, 

erosi, banjir, letusan gunung, dan bencana alam lainnya. Selain itu, 

adanya kontak atau hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua 

masyarakat, maka akan ada kecenderungan untuk menimbulkan timbal 



 

 

balik, artinya menerima pengaruh dari masyarakat lainnya, maka terjadi 

perubahan. 

 Perubahan yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, seperti 

jumlah peningkatan atau penurunan penduduk, penemuan-penemuan 

baru, sikap dan nilai yang dianut masyarakat, karena kebutuhan yang 

dianggap perlu, keadaan struktur masyarakat seperti terjadinya 

pertentangan atau konflik, perang antar golongan, pemberontakan, 

revolusi, perdagangan, dan sebagainya. 

 Di sisi lain, ada masyarakat yang secara aktif menerima pengaruh 

dari luar dengan tidak mempunyai kesempatan memberikan pengaruh 

kepada masyarakat lain karena hubungan yang dilakukan melalui media 

(tv, bacaan, radio, dan sebagainya), maka proses penerimaan pengaruh 

kebudayaan dari masyarakat lain yang berbeda kebudayaannya tanpa 

sempat mempengaruhi kembali dinamakan akulturasi. 

 

9. 5  Bentuk-bentuk Perubahan Sosial dan Budaya 

 Perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat 

berkaitan dengan norma, nilai, pola perilaku, lembaga, organisasi, dan 

sebagainya. Sejalan dengan perkembangan pembangunan terutama 

pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, maka perubahan 

yang dialami oleh setiap negara berkembang berbeda-beda. Menurut 

Soerjono (2003) bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat 

adalah: 

1. Perubahan lambat dan perubahan cepat. 

2. Perubahan kecil dan perubahan besar. 

3. Perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. 

 Suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara perlahan-

lahan karena ada usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri 

dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru 

yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan memakan 

waktu lama, maka perubahan itu bersifat lambat dan dinamakan evolusi. 

Suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan waktu yang 



 

 

relatif singkat atau cepat, dimana dalam perubahan itu menyangkut dasar-

dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, maka perubahan itu 

bersifat cepat dan dinamakan revolusi. 

 Dalam memahami perubahan kecil dan besar agak sulit, karena 

batasan-batasan perbedaannya sangat relatif. Pada dasarnya perubahan 

kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur 

sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi 

masyarakat, misalnya perubahan dalam mode tidak akan membawa 

pengaruh langsung bagi masyarakat. Perubahan besar terjadi apabila 

unsur-unsur strukur sosial terpengaruh langsung atau sangat berarti bagi 

masyarakat secara keseluruhan, misalnya penerapan teknologi dalam 

sistem agraria karena akan mempengaruhi hubungan kekeluargaan, 

kelembagaan tradisional, dan sebagainya. Kepadatan penduduk dalam 

suatu wilayah dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, misalnya 

banyak pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. 

 Perubahan yang direncanakan atau dikehendaki bekaitan dengan 

pembangunan. Dalam pembangunan perubahan yang dikehendaki 

direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan 

perubahan. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent 

of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat 

kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-

lembaga kemasyarakatan. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan 

sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan 

rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Suatu perubahan yang 

dikendaki dapat timbul sebagai reaksi (yang direncakan) terhadap 

perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi sebelumnya, 

baik yang merupakan perubahan yang dikendaki maupun yang tidak 

dikehendaki. 

 Adapun perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan 

yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan 

pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat-akibat sosial 

yang tidak diharapkan. Pada umumnya sulit untuk menduga tentang 



 

 

terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki, karena proses 

tersebut biasanya tidak hanya merupakan akibat dari suatu gejala sosial 

tetapi dari pelbagai gejala sosial sekaligus, misalnya akibat dari politik etis 

jaman kolonial Belanda terjadi perubahan yang tidak direncanakan, yaitu 

lahirnya cendekiawan baru yang cenderung demokratis, menggeser 

kedudukan bangsawan sebagai golongan elit dan feodal. 

 

9. 6  Penerimaan dan Penolakan Perubahan Sosial dan Budaya 

Pada umumnya suatu perubahan dapat terjadi setiap masyarakat, 

secara sadar atau tidak sadar ada unsur yang diubah, karena unsur yang 

diubah tersebut dianggap sudah tidak memenuhi kebutuhan atau 

memuaskan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat melakukan perubahan 

karena terpaksa untuk menyesuaikan suatu faktor dengan faktor-faktor 

lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. 

 Masyarakat dapat menerima suatu perubahan dalam kehidupan 

sosial dan budaya karena ada faktor-faktor yang mendukungnya, yaitu: 

1. Sesuai dengan sikap dan nilai khusus. 

2. Adanya pembuktian invensi. 

3. Kesesuaian dengan budaya yang berlaku. 

4. Resiko perubahan. 

5. Peran agen perubahan. 

 Dalam sikap dan nilai-nilai khusus, terkandung perasaan senang 

atau tidak senang yang sudah mapan merupakan faktor penting dalam 

perubahan. Bilamana suatu objek atau unsur budaya memiliki nilai 

kegunaan, maka perubahan yang diajukan akan diterima dengan baik. Di 

sisi lain, apabila sebuah objek kebudayaan tradisional dipandang secara 

instrinsik, yakni dinilai dari sudut pandang objek itu sendiri dan terlepas 

dari kegunaan yang diberikannya, maka perubahan yang diajukan kurang 

siap diterima, misalnya sapi bagi orang Hindu memiliki nilai-nilai instrinsik 

tidak boleh dibunuh juga dianggap khewan yang dihormati sebagai 

kendaraan dewa, sehingga bagi orang Hindu sapi di bebaskan, hal ini 

akan sulit bagi pemerintah yang menghendaki sapi sebagai khewan 



 

 

peliharaan atau ternak potong yang harus dikandangkan agar lingkungan 

menjadi bersih dari kotoran sapi.  

 Suatu invensi akan diterima secara cepat apabila kegunaannya 

dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Pada umumnya tahap awal 

dalam invensi tidak selalu berjalan dengan baik, sehingga orang tidak 

langsung menerimanya. Invensi dalam kehidupan yang bersifat material, 

seperti mobil, komputer, dan sebagainya lebih cepat dapat dirasakan 

manfaatnya karena uji cobanya dapat diuji dengan waktu yang relatif 

singkat. Invensi sosial, seperti perusahaan, kelembagaan sosial, 

organisasi sosial yang didasarkan pada peran bukan pada jalinan 

kekeluargaan, dan sebagainya tidak mudah untuk diuji karena 

memerlukan waktu yang sangat panjang, sehingga dalam penerapan 

inovasi sosial diperlukan waktu yang agak lama, hal ini memperlambat 

penerimanan invensi sosial tersebut. Contohnya penerapan prinsip 

demokrasi di Indonesia memerlukan waktu yang sangat panjang. 

 Inovasi akan sangat mudah diterima oleh masyarakat, apabila 

sangat cocok dengan budaya yang berlaku dalam masyarakat, di sisi lain 

inovasi sulit diterima bahkan akan mendapat tantangan dari masyarakat 

apabila: 

1. Inovasi bertentangan dengan pola-pola yang berlaku. 

2. Inovasi memerlukan pola baru yang belum ada dalam masyarakat. 

3. Beberapa inovasi merupakan unsur penganti, bukannya tambahan. 

 Hampir semua perubahan mengandung resiko, karena dalam 

perubahan kemungkinan akan terjadi kegoncangan dengan goyahnya nilai 

budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang telah dihormati selama itu. Pada 

umumnya, masyarakat industri lebih siap menanggung resiko dalam suatu 

perubahan karena mereka telah dinamis, akan tetapi bagi masyarakat 

agraris cenderung sulit untuk menerima inovasi baru yang dapat 

menimbulkan perubahan dalam pola kehidupannya baik materi maupun 

sosial karena masyarakat agraris cenderung statis. 

 Peran agen perubahan sangat menentukan dalam penerimaan 

atau penolakan masyarakat terhadap suatu inovasi baru. Para agen 



 

 

perubahan akan berhasil mengadakan perubahan apabila mereka 

mengetahui kebudayaan masyarakat yang akan diubahnya, selain 

memiliki kemampuan dan kharisma pribadi. Pada umumnya inovasi 

berawal dari agen perubahan yang berasal dari kelas atas karena memiliki 

prestise dan kekuasaan kemudian menyebar ke bawah dengan cepat, 

sebaliknya inovasi yang berasal dari kelas bawah cenderung lambat atau 

sulit diterima terutama oleh lapisan atas. 

 Masyarakat akan sulit menerima atau akan menolak suatu inovasi 

yang diajukan sehingga tidak terjadi perubahan apabila: 

1. Perubahan dipaksakan oleh pihak lain. 

2. Perubahan tidak dipahami. 

3. Perubahan dianggap sebagai ancaman oleh masyarakat. 

 

9.7  Dampak Perubahan Sosial dan Budaya 

    Dalam suatu perubahan sosial dan budaya sudah tentu ada efek 

atau dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial dan budaya 

masyarakat, karena dengan adanya inovasi maka unsur-unsur baru 

tersebut mempengaruhi unsur-unsur budaya lainnya. Adapun dampak 

perubahan yang terjadi antara lain: 

1. Aspek sosial dari penemuan dan invensi. 

2. Kadar perubahan yang tidak merata. 

3. Masalah sosial. 

 

9.7.1 Aspek Sosial dari Penemuan dan Invensi 

Dampak perubahan sangat terasa di bidang sosial karena adanya 

penemuan dan invensi baru. Menurut Ogburn (dalam Paul, Horton dan 

Chester,1989) ada tiga bentuk efek sosial dari invensi, yaitu: 

1. Dispersi atau efek beruntun dari sebuah invensi mekanik, misalnya 

dampak invensi telegram-telepon-telepon genggam untuk 

mempersingkat waktu komunikasi. 

2. Suksesi atau efek sosial lanjutan dari sebuah invensi, misalnya 

penggunaan mesin traktor dapat mengurangi tenaga kerja, 



 

 

mengakibatkan terjadi satu urbanisasi dari desa ke kota yang 

menimbulkan dampak sosial berkelanjutan di perkotaan. 

3.  Konvergensi atau munculnya pengaruh dari beberapa invensi secara 

bersamaan, misalnya mobil, pompa listrik, bak penyimpanan air 

memungkinkan terbentuknya daerah pinggiran kota modern. 

 

9.7.2 Kadar Perubahan yang Tidak Merata 

Setiap perubahan dalam masyarakat memerlukan waktu, sehingga 

kadar perubahan dalam setiap masyarakat tidak sama dan tidak merata. 

Pada dasarnya segenap aspek kebdayaan saling berkaitan, maka apabila 

terjadi perubahan pada salah satu aspek kebudayaan akan 

mempengaruhi aspek kebudayaan lainnya. Unsur budaya yang 

terpengaruhi biasanya akan menyesuaikan diri dengan perubahan 

tersebut, hanya saja memerlukan waktu penyesuaian. Selang waktu 

(interval) antara saat datangnya perubahan dengan saat sempurnanya 

proses penyesuaian disebut kesenjangan budaya (cultural lag). 

Kesenjangan budaya terjadi bilamana ada aspek budaya yang tertinggal 

dibelakang aspek budaya lainnya yang berkaitan dengan aspek budaya 

tadi, contoh di Indonesia wujud kesenjangan budaya yang palig banyak 

adalah kurangnya institusi yang dapat menopang kemajuan perubahan 

teknologi. 

Konsep kesenjangan budaya mencakup juga pengertian adanya 

perbedaan kadar perubahan dalam suatu masyarakat, bukannya 

perbedaan kadar perubahan antar masyarakat. Hal ini menyangkut 

adanya disharmoni (ketidakserasian) antar unsur kebudayaan yang 

tercipta karena adanya kadar kecepatan perubahan. Kesenjangan budaya 

paling banyak terjadi pada masyarakat yang sangat cepat berubah. Hal ini 

bukan merupakan gejala yang menandakan keterbelakangan masyarakat, 

melainkan gejala yang menandakan masyarakat yang sangat dinamis dan 

kompleks. 

 

 



 

 

9.7.3 Masalah Sosial 

Sejalan dengan terjadinya proses perubahan, maka akan datang 

berbagai permasalahan terutama yang berkaitan dengan sosial. Dalam 

suatu masyarakat yang terintegrasi dengan baik, tidak akan menghadapi 

permasalahan sosial karena segenap institusi dan kegiatan akan selaras 

dan dapat sejalan dengan nilai-nilai masyarakat.  

Dalam kondisi masyarakat yang sedang mengalami perubahan, 

ada suatu kondisi yang tidak disenangi atau tidak diterima oleh banyak 

orang sehingga menimbulkan masalah sosial, atau dapat pula karena 

nilai-nilai lama tidak dapat lagi diterima oleh masyarakat, contohnya 

pertumbuhan atau pengurangan jumlah penduduk, perusakan lingkungan 

hidup, kemiskinan, rasisme, gender, dan sebagainya. Jadi masalah sosial 

merupakan bagian dari perubahan sosial dan budaya. 

 

9.7.4 Disorganisasi dan Demoralisasi 

Pada saat terjadi suatu perubahan dalam kehidupan sosial dan 

budaya masyarakat, maka akan terjadi kekacauan dalam tatanan 

kebudayaan mereka. Disorganisasi terjadi jika suatu kebudayaan yang 

terintegrasi mengalami suatu perubahan dalam salah satu unsurnya, 

maka akan menyebabkan adanya kekacauan dalam tatanan kebudayaan 

mereka. Apabila suatu kebudayaan mengalami disorganisasi yang sangat 

parah, maka perasaan aman, moral, dan tujuan hidup   para anggotanya 

menjadi tidak menentu. 

Dewasa ini, di negara-negara berkembang sedang mengalami 

disorganisasi yang agak parah, baik karena tingginya percepatan 

perubahan maupun karena ketidakpahaman relatif yang menyangkut 

proses perubahan, seperti modernisasi, di satu sisi telah membawa 

kemajuan di sisi lain melahirkan kelompok miskin yang harus 

menanggung akibat pembangunan yang tidak merata sehingga tidak 

dapat menikmati hasil pembangunan. 

Dalam kondisi yang tidak menentu, masyarakat belum memiliki 

kepastian suatu nilai sehingga perilaku masyarakat belum menentu, 



 

 

bahkan saling bertentangan memunculkan orang-orang yang rapuh 

(personally disorganized). Apabila kerapuhan pribadi tersebut berlanjut 

sampai mereka kehilangan pedoman akan tujuan hidup, lalu menarik diri 

dari masyarakatdan bersikap apatis,  maka orang tersebut menjadi orang 

yang tanpa semangat hidup (demoralized). Sejauh mana masyarakat 

kehilangan semangat hidup tergantung pada sifat dasar perubahan itu, 

bagaimana cara dimasukkannya perubahan, dan struktur masyarakat 

yang disentuh oleh perubahan tesebut. 

 

9.8  Arah (Perencanaan) Perubahan   

 Dalam upaya mencegah dampak perubahan ke arah yang tidak 

baik, sehingga perlu adanya perencanaan dalam suatu perubahan untuk 

meminimalkan efek negatif dari perubahan, misalnya kecemasan, depresi, 

gegar budaya, dan sebagainya. 

 Pembangunan (development) mengandung arti perubahan sosial 

dengan arah kemajuan (progress), jadi kemajuan berarti perubahan ke 

arah yang dikehendaki sesuai dengan komitmen bersama serta 

dipandang sebagai sesuatu yang baik. Sejalan dengan pembangunan ada 

perencanaan sosial dalam arti upaya untuk mengendalikan arah 

perubahan sosial ke sasaran yang tepat. Di sisi lain dalam pembangunan 

akan terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut bagaimana 

mempertemukan segenap keinginan lapisan masyarakat terutama yang 

saling bertentangan, hal ini merupakan suatu hal yang cukup rumit. 

Contoh di Indonesia tentang pengelolaan hutan atau HPH untuk 

pemanfaatan SDA dengan hak ulayat masyarakat sekitar hutan, atau 

pengadaan pendidikan formal yang berkaitan dengan ketentuan wajib 

belajar 9 tahun masih mengalami dilema  karena kewajiban dan fasilitas 

sekolah dari pemerintah belum memadai untuk semua daerah. 

 Perencanaan perubahan dalam pembangunan dimaksudkan untuk 

mengurangi dampak negatif dari perubahan sosial masyarakat yang 

cukup besar, karena melalui perencanaan sosial diharapkan dapat 

mengurangi konsekwensi dan keterlambatan proses integrasi perubahan 



 

 

ke dalam masyarakat. Jadi perencanaan perubahan sosial mencoba 

mengurangi kerugian perubahan sosial dan budaya, namun 

keberhasilannya masih dalam perdebatan para ahli dan peneliti ilmu 

sosial. 


