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Pengantar

o Manusia adalah mahluk dinamis yang setiap saat selalu mengalami perubahan

o Perubahan  nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, susunan lembaga kemasyarakatan,

kekuasaan dan wewenang, bentuk interaksi sosial dan lain-lain.

o Perubahan ada yang cepat ada yang lambat, tergantung sistem lapisan masyarakatnya

o Lapisan sosial tertutup  perubahan cenderung lambat.

o Lapisan sosial terbuka perubahan cenderung cepat.

o Perubahan itu bukanlah semata-mata suatu kemajuan namun juga kemunduran.



Definisi Perubahan sosial

oWilliam F. Ogburn  perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur

kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial yang ditekankan

adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-

unsur immaterial.
o Materil mencakup: mesin ketik, alat pencetak, telekomunikasi (HP), dan lain-lain.

o Immateril mencakup: cara berfikir, pergaulan hidup, seni, dll.

o Kingsley Davis  perubahaan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat

 mis. Munculnya perorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah

menyebabkan perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dst

menyebabkan perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.



Hubungan antara Perubahan Sosial
dan Perubahan Kebudayaan

o Kingsley Davis  perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan
(kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, aturan-aturan dalam organisasi dst).

o Kebudayaan adalah suatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan,
kesenian, moral, hukum adat istiadat, dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia
sebagai warga masyarakat, perubahan-perubahan kebudayaan merupakan setiap
perubahan dari unsur-unsur tersebut.

o Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan proses sosial
(konfigurasi dan hubungan di antara unsur-unsur sosial), sedangkan perubahan
kebudayaan terjadi pada struktur kebudayaan (nilai/idea, pola bertindak, dan artefak).

o Perubahan budaya dan sosial dapat ditemukan hubungan timbal balik sebagai sebab
akibat.



Bentuk Perubahan Sosial dan
Kebudayaan

o Perubahan yg terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat.
o Perubahan secara lambat (evolusi) adalah perubahan yang bertahap tanpa direncanakan dan

tidak perlu sejalan dengan peristiwa yang ada.

o Perubahan secara cepat (revolusi) adalah perubahan yang direncanakan atas dasar keinginan
bersama.

o Perubahan kecil dan perubahan besar
o Perubahan kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh

yang berarti bagi masyarakat  model pakaian tidak berpengaruh langsung pada lembaga-
lembaga kemasyarakatan.

o Perubahan besar adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat 
proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris akan membawa pengaruh
besar pada masyarakat  hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan dst.



o Perubahan yang dikehendaki (intended-change) atau perubahan yang
direncanakan (planned change) dan perubahan yang tidak dikehendaki
(unintended change) atau perubahan yang tidak direncanakan (unplanned
change).
o Perubahan yang dikehendaki  ada pihak-pihak yang hendak mengadakan

perubahan yang dinamakan oleh agent of change dan mereka memimpin
masyarakat dalam mengubah sistem sosial.

o Perubahan yang tidak dikehendaki  berlangsung diluar jangkauan
pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial
yang tidak diharapkan masyarakat.

Bentuk Perubahan Sosial dan
Kebudayaan (cont’)



Akibat dari adanya perubahan
Perubahan yang terjadi di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak akhir

kekuasaan Belanda sekaligus merupakan perubahan-perubahan yang dikehendaki

maupun tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki menyangkut budang

politik dan administrasi, yaitu suatu perubahan dari sistem sentralisme autokratis

ke suatu desentralisasi demokratis. Perubahan ini dipelopori oleh Sri Sultan

Hamengkubuwono IX. Sebagai salah satu akibatnya timbul perubahan yang tidak

dikehendaki. Akan tetapi, telah diperhitungkan oleh pelopor perubahan, yaitu

para petugas pamong praja kehilangan wewenang atas pemerintahan desa. Akibat

lain yang juga tidak diharapkan adalah hilangnya peranan kaum bangsawan, secara

berangsur-angsur, sebagai warga kelas tinggi.



Faktor yang menyebabkan perubahan
sosial dan kebudayaan

o Bersumber dari masyarakat itu sendiri :
o Bertambah atau berkurangnya penduduk

o Penemuan-penemuan baru

o Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat

o Terjadi pemberontakan atau revolusi

o Bersumber dari luar masyarakat :
o Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada disekitar manusia

o Peperangan dengan Negara lain

o Pengaruh kebudayaan masyarakat lain



Faktor-faktor yang mendorong
jalannya proses perubahan
o Kontak dengan kebudayaan lain

o Sistem pendidikan formal yang maju

o Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju

o Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang

o Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat

o Penduduk yang heterogen

o Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu

o Orientasi ke masa depan

o Nilai moral (ajaran agama), bahwa manusia harus senantiasa merubah hidupnya



Faktor-faktor yang menghambat
terjadinya perubahan
o Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain

o Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat

o Sikap masyarakat yang sangat tradisional

o Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interests

o Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan

o Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup

o Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis

o Adat atau kebiasaan

o Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki



Proses-proses perubahan sosial dan
kebudayaan
o Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan

o Keserasian (social equiliblirium)  seringkali mendapat gangguan dengan timbul

unsur-unsur baru yang menggeser unsur-unsur lama  timbul ketegangan-

ketegangan  penyesuaian (adjustment)/ketidakpenyesuaian sosial (maladjustment).

o Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan

o Saluran-saluran perubahan adalah lembaga kemasyarakatan dalam bidang

pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dst.

o Saluran berfungsi agar sesuatu perubahan dikenal, diterima, diakui, serta

dipergunakan oleh khalayak ramai.



oDisorganisasi (Disintegrasi)

o Proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat dikarenakan

adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga

kemasyarakatan.

o Reorganisasi (Reintegrasi)

o Proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan.

o Culture Lag (Ketertinggalan budaya)

o Ketidakserasian dalam perubahan-perubahan unsur-unsur masyarakat atau

kebudayaan.

Proses-proses perubahan sosial dan
kebudayaan (cont’)



Modernisasi
o Dalam proses modernisasi tercakup suatu transformasi total dari kehidupan

bersama yang tradisional atau pramodern dalam artian teknologis serta organisasi

sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri Negara-Negara

barat yang stabil.

o Modernisasi merupakan proses menjadi modern. Istilah modern berasal dari kata

modo yang artinya yang kini. Sehingga, modernisasi dapat diartikan sebagai cara

hidup yang sesuai dengan situasi yang kini ada, atau konteks masa sekarang.

o Perwujudannya adalah aspek-aspek kehidupan modern seperti mekanisasi, mass

media yang teratur, urbanisasi, peningkatan pendapatan perkapita dsb.



Modernisasi (cont’)

o Syarat-syarat modernisasi :

o Cara berpikir yang ilmiah yang melembaga dalam suatu sistem pendidikan

o Sistem administrasi Negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi

o Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga  memerlukan

penelitian yang kontinu agar data tidak tertinggal

o Penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat

komunikasi masa

o Tingkat organisasi yang tinggi, disatu pihak berarti disiplin, sedangkan dipihak lain berarti pengurangan

kemerdekaan

o Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan social planning  agar tidak terpengaruh oleh kekuatan dari

kepentingan yang ingin mengubah perencanaan demi kepentingan suatu golongan


