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Pengertian Kebudayaan 



1. Pandangan Masyarakat Sehari-hari

� Manusia sebagai khalifah Allah dituntut untuk mampu

menciptakan piranti kehidupannya, yaitu:

� kebutuhan rohani [ilmu, seni, budaya, sastra], 

� kebutuhan jasmani atau fisik [sandang, pangan, 

perumahan, peralatan teknologi], dan

� kebutuhan sosial [sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana

pembangunan, angkutan umum]. 

� Budaya itu hanya bisa difahami dan dimengerti karena

budaya merupakan pengetahuan, gagasan, konsepsi, 

nilai, norma dan aturan-aturan yang hidup dan

digunakan dalam suatu kelompok, dalam segala aspek

kehidupannya.



KELOMPOK

� Istilah ‘kelompok’ dalam kaitannya dengan budaya, 
dapat berupa kelompok etnik seperti: Batak Toba, 
Pakpak, Simalungun, Mandailing, Ulu, Lubu/ 
Siladang, Melayu, Nias, Angkola dan sebagainya.  

� Hal serupa dapat berlaku untuk kelompok dalam arti
organisasi, perusahaan, birokrasi dan seterusnya. 
Istilah ‘kelompok’ juga dapat digunakan untuk
menunjuk kelompok petani, nelayan, pemulung, 
orang miskin kota, pekerja seks komersial. 

� Bisa juga berarti jemaat atau penganut aliran
keagamaan dan sebaginya.



�Maka dengan karunia Allah, berupa akal
budi, cipta, rasa, dan karsa manusia
mampu menciptakan kebudayaan.

�Manusia sebagai pencipta kebudayaan, 
produk dan pewaris kebudayaan
sebelumnya

�Budaya-budaya yang hidup dalam
kelompok itu kemudian diwariskan, 
diturunkan, oleh kelompok terdahulu
kepada generasi sekarang. 



WARISAN

� Boleh dikatakan bahwa generasi sekarang adalah ahli

waris dari budaya generasi terdahulu. 

� Budaya yang ada sekarang adalah hasil dari akal-pikiran

generasi sebelumnya. 

� Itulah sebabnya dikatakan bahwa budaya kita sekarang

hanyalah tiruan, copy, pengulangan atau pengembangan

dari budaya masa lalu. 

� Di sini kita dapat berkata bahwa budaya adalah

warisan kelompok; warisan sosial yang diturunkan

kepada generasi berikutnya secara sosial. 



MENCIPTA

� Walaupun demikian kita tidak akan lupa, bahwa

manusia selalu mencipta dengan akal-pikirannya

segala persoalan yang dihadapinya. 

� Bahkan tidak hanya itu, manusia juga memberi

“jawaban” atas apa yang diinginkannya. 

� Itulah sebabnya budaya selalu mengalami

perubahan; bersifat dinamis; mengalami

pengayaan seiring perkembangan akal dan

pikiran manusia. 



� Perubahan, kedinamisan dan pengayaan yang 

seiring perkembangan akal dan pikiran manusia, 

merupakan bukti bahwa adanya perbedaan

pengertian terhadap sesuatu, bisa berbeda dari

lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain. 

� Semua perbedaan-perbedaan itu tentu ada sebabnya; 

ada latar belakang dan sejarahnya. 

� Jika latar belakang dan sejarah atau sebab-sebabnya

dikaji dengan cara yang lebih dalam, maka kita akan

ketemu dengan budaya. 

� Kita akan ketemu dengan cara pikir, cara melihat, dan

cara pandang sesuatu kelompok dalam melihat

sesuatu. 



2.  Defenisi Kebudayaan

A) E.B. Taylor (1871)

� “Kebudayaan atau peradaban

……ialah semesta kompleks

yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, 

moralitas, hukum, adat

istiadat, serta berbagai

macam bentuk kemampuan

dan kebiasaan yang diperoleh

manusia sebagai anggota dari

masyarakat”. 



Lanjutan….

�Apapun yang diperoleh manusia sebagai

anggota masyarakat  dalam hal ini

dinamakan kemampuan dan kebiasaan

 itu adalah kebudayaan. 

�Begitu juga halnya pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moralitas, 

hukum, dan adat istiadat, semua ini

masuk dalam pengertian kebudayaan.



B) Franz Boas (1930)

Bapak Antropologi Amerika

� “Kebudayaan mencakup segala

macam bentuk manifestasi dari

perilaku sosial suatu komunitas, 

reaksi-reaksi dari individu yang 

dipengaruhi oleh kebiasaan-

kebiasaan yang dimiliki oleh

kelompok tempat di mana ia

hidup, dan juga hasil dari

aktivatas-aktivitas manusia

yang ditentukan oleh kebiasaan-

kebiasaan ini”. 



Lanjutan…….

� Boas menekankan definisinya (1)  pada manifestasi

dari perilaku sosial suatu komunitas; (2) reaksi dari

individu yang dipengaruhi kebiasaan kelompoknya; 

serta (3) hasil dari aktivitas yang ditentukan oleh

kebiasaan-kebiasaan. 

� Konsep Boas tentang budaya, itu seperti “kaca mata” 

dengan apa kita mempersepsikan dunia di sekitar kita, 

menginterpretasikan makna dari kehidupan sosial kita, 

dan merangkai tindakan di dalamnya.



C) Bronislaw Malinowski (1944)

� Kebudayaan adalah

semesta integral yang 

terdiri dari berbagai alat

bantu dan barang-barang

konsumsi, piagam-piagam

konstitusional bagi

berbagai bentuk

pengelompokan sosial, 

juga ragam hasil buah

tangan dan gagasan

manusia, kepercayaan dan

adat istiadat. 



Lanjutan……

� Di tangan Malinowski, kebudayaan menjadi

sarana bagi manusia untuk mengatasi berbagai

permasalahan konkrit dan spesifik yang 

dihadapi. 

� Di dalamnya ada adat istiadat, kepercayaan, buah

tangan dan gagasan manusia, termasuk

konstitusi, barang konsumsi dan alat bantu. 

� Semuanya itu terintegrasi satu sama lain. 

� Bisa bersifat materiil, bisa juga bersifat

manusiawi. 



D) Levi Strauss (1983)

� Kebudayaan itu tidaklah bersifat alami maupun
buatan. 

� Ia muncul bukan dari genetika maupun
pemikiran rasional, karena ia terbentuk dari
kaidah-kaidah perilaku, yang bukan merupakan
hasil reka cipta dan fungsinya pada umumnya
tidak difahami oleh orang-orang yang 
mentaatinya. 

� Sebagian dari kaedah-kaedah ini merupakan
sisa-sisa dari berbagai bentuk tradisi yang 
diperoleh di dalam berbagai macam jenis
struktur sosial yang telah didahului oleh
masing-masing kelompok manusia. 



Levi Strauss (1983)

� Kaidah-kaidah lain secara sadar

telah diterima atau dimodifikasi

demi kepentingan

sasaran-sasaran tertentu. 

� Sebelumnya, tidak ada keraguan di antara

berbagai macam naluri yang diwarisi dari

genotipe kita dan kaidah-kaidah yang diilhami

aleh rasio, kumpulan besar kaidah-kaidah bawah

sadar tetap lebih penting dan lebih efektif; karena

rasio itu sendri merupakan suatu produk dari

pada penyebab dari proses evolusi budaya.



E) Koentjaraningrat (1985)

� Wajud kebudayaan, 

menurut Koentjaraningrat

ada tiga, yaitu

1) Wujud sebagai suatu

kompleks gagasan, 

konsep, dan pikiran

manusia; 

2) Wujud sebagai suatu

kompleks aktivitas; dan

3) Wujud sebagai benda.



F) Parsudi Suparlan

� “Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan

manusia sebagai makhluk sosial, yang digunakan

untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan

yang dihadapi, dan untuk menciptakan serta

mendorong terwujudnya kelakuan” (Parsudi Suparlan, 

1980/1981:3).

� “….bahwa kebudayaan yang merupakan cetak biru

bagi kehidupan atau sebagai pedoman bagi kehidupan

masyarakat, adalah perangkat-perangkat acuan yang 

berlaku umum dan menyeluruh untuk menghadapi

lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

hidup para warga masyarakat pendukung kebudayaan

tersebut”. Suparlan (1995:4-5) 


