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Kebudayaan dan Peradaban

� Peradaban adalah suatu bentuk masayarakat atau

kelompok budaya yang kompleks, dicirikan oleh

ketergantungannya pada pertanian, perdagangan

jarak jauh, kependudukan, dan stratifikasi kelas.

� Peradaban adalah sebuah istilah deskriptif untuk

pertanian dan budaya perkotaan yang relative

kompleks.

� Ditinjau dari sisi ekonomi, peradaban

menampilkan pola kepemilikan dan pertukaran

yang lebih komplek daripada masyarakat yang

kurang terorganisir.



PERADABAN

• Bertempat tinggal di satu tempat memungkinan
orang untuk mengakumulasikan lebih banyak
barang pribadi dari orang-orang yang pola
hidupnya berpindah-pindah (nomaden).

• Istilah peradaban dalam bahasa Inggris
disebut Civilization, untuk menunjukkan
pendapat dan penilaian kita terhadap
perkembangan kebudayaan.

• Peradaban berasal dari kata adab yang berarti
kesopanan, kehormatan, budi bahasa dan etiket.

• Lawan adab adalah biadab, kasar, kurang ajar
dan tak tahu pergaulan.



Pengertian Peradaban

• Peradaban dapat dibedakan dari budaya lain oleh

kompleksitas dan organisasi sosial dan beragam

kegiatan ekonomi dan budaya.

• Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial,

politik, ekonomi, dan ilmu teknik untuk kegunaan

praktis.

• Peradaban sebagai suatu perwujudan budaya yang

didasarkan pada akal (rasio) semata-mata dengan

mengabaikan nurani akan berlainan dengan

perwujudan budaya yang didasarkan pada akal,

nurani, dan kehendak sebagai kesatuan yang utuh.



• Pada waktu perkembangan kebudayaan

mencapai puncaknya berwujud unsur-unsur

budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan,

luhur dan sebagainya, maka masyarakat pemilik

kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki

peradaban yang tinggi.

• Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa

sangat dipengaruhi oleh faktor:

� Pendidikan,

� Kemajuan teknologi

� Ilmu pengetahuan.



Pengertian Peradaban Menurut Para Ahli

• Arnold Toynbee : Arnold Toynbee dalam bukunya

"The Disintegrations of Civilization" dalam

Theories of Society, (New York, The Free Press,

1965), hal 1355 menyatakan peradaban adalah

kebudayaan yang telah mencapai taraf

perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi.

• Pengertian lain menyebutkan bahwa peradaban

adalah kumpulan seluruh hasil budi daya manusia,

yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia,

baik fisik (misalnya bangunan, jalan), maupun

non-fisik (nilai-nilai, tatanan, seni budaya, maupun

iptek).



Albion Small

• Peradaban adalah kemampuan manusia dalam

mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya

untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

• Sementara itu, kebudayaan mengacu pada

kemampuan manusia dalam mengendalikan alam

melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Menurut Albion Small, yang mengatakan bahwa

peradaban berhubungan dengan suatu perbaikan

yang bersifat kualitatif dan menyangkut kondisi

batin manusia, sedangkan kebudayaan mengacu

pada suatu yang bersifat material, faktual, relefan,

dan konkret.



Huntington

• Peradaban adalah sebuah identitas terluas
dari budaya, yang teridentifikasi melalui
dalam unsur-unsur objektif umum, seperti
bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi,
maupun melalui identifikasi diri yang
subjektif.

• Berangkat pada definisi ini, maka
masyarakat Amerika-khususnya Amerika
Serikat dan Eropa yang sejauh ini disatukan
oleh bahasa, budaya, dan agama dapat
diklasifikasikan sebagai satu peradaban,
yakni peradaban barat.



Prof Dr. Koentjaraningrat

� Peradaban adalah bagian-bagian yang halus dan
indah seperti seni.

� Masyarakat yang telah maju dalam kebudayaan
tertentu berarti memiliki peradaban yang tinggi.

� Istilah peradaban sering dipakai untuk
menunjukkan pendapat dan penilaian kita
terhadap perkembangan kebudayaan dimana pada
waktu perkembangan kebudayaan mencapai
puncaknya berwujud unsur-unsur budaya yang
bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur dan
sebagainya maka masyarakat pemilik kebudayaan
tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang
tinggi.



Ciri-ciri Umum Peradaban

�Pembangunan kota-kota baru dengan tata

ruang yang baik, indah, dan modern

� Sistem pemerintahan yang tertib karena

terdapat hukum dan peraturan.

�Berkembangnya beragam ilmu pengetahuan

dan teknologi yang lebih maju seperti

astronomi, kesehatan, bentuk tulisan, 

arsitektur, kesenian, ilmu ukur, keagamaan, dan

lain-lainnya.

�Masyarakat dalam berbagai jenis pekerjaan, 

keahlian, dan strata sosial yang lebih kompleks.



WUJUD KEBUDAYAAN

• Menurut J.J. Hoenigman, wujud 

kebudayaan dibedakan menjadi 

tiga:

1. Gagasan (Wujud Ideal) 

2. Aktivitas (Tindakan)

3. Artefak  (Karya)



1. Gagasan (Wujud Ideal) 

• Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan 

yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, 

nilai, norma, peraturan, dan sebagainya 

yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba 

atau disentuh. 

• Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala 

atau alam pikiran warga masyarakat. 

• Wujud ideal dapat pula disebut sebagai 

ideologi. Istilah ideologi mengacu pada 

kawasan ideasional dalam suatu budaya. 



2. Aktivitas (Tindakan) 
• Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai

tindakan berpola dari manusia dalam
masyarakat itu, yang terbagi menjadi perilaku
verbal (lisan dan tulisan) dan nonverbal 
(artefak dan alam).

• Wujud perilaku sering berbentuk sistem sosial
yang terdiri atas aktivitas manusia yang saling
berinteraksi, mengadakan kontak, serta
bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-
pola tertentu yang berdasarkan adat tata
kelakuan. 

• Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan
sehari-hari, dan dapat diamati dan
didokumentasikan. 



3. Artefak (Karya) 

• Artefak adalah wujud kebudayaan
fisik yang berupa hasil dari
aktivitas, perbuatan, dan karya
semua manusia dalam masyarakat, 
berupa benda atau hal-hal yang 
dapat diraba, dilihat, dan
idokumentasikan.

• Sifatnya paling konkret di antara
ketiga wujud kebudayaan. 



• Dalam kehidupan bermasyarakat, antara wujud 

kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari 

wujud kebudayaan yang lain. 

• Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal 

mengatur dan memberi arah pada tindakan 

(aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

• Sebagai perwujudan gagasan dalam kebudayaan, 

perilaku dibagi menjadi perilaku verbal (lisan 

dan tulisan) dan nonverbal (artefak dan alam). 

• Keduanya membentuk kebudayaan material, 

meliputi benda- benda tak bergerak yang disebut 

artefak



7 UNSUR KEBUDAYAAN UNIVERSAL

• Semua aspek kehidupan manusia sudah 

termasuk ke dalam  ‘sistem tujuh unsur 

universal’ ini. Ini penting untuk memulai 

sesuatu penelaahan.

• Ketujuh unsur kebudayaan universal itu ialah: 

(1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem 

mata pencaharian hidup atau ekonomi, (4) 

organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) 

religi dan (7) kesenian (Koentjaraningrat, 

1985). 



1. Sistem Religi

– Kepercayaan manusia terhadap adanya Sang 

Maha Pencipta yang muncul karena 

kesadaran bahwa ada zat yang lebih dan 

Maha Kuasa. 

2. Sistem Organisasi Kemasyarakatan

– Sistem yang muncul karena kesadaran 

manusia bahwa meskipun diciptakan sebagai 

makhluk yang paling sempurna namun tetap 

memiliki kelemahan dan kelebihan masing –

masing antar individu sehingga timbul rasa 

utuk berorganisasi dan bersatu.



3. Sistem Pengetahuan

–Sistem yang terlahir karena setiap 

manusia memiliki akal dan pikiran 

yang berbeda sehingga memunculkan 

dan mendapatkan sesuatu yang 

berbeda pula.

4. Sistem Mata Pencaharian Hidup dan 

Sistem – Sistem Ekonomi.

–Terlahir karena manusia memiliki 

hawa nafsu dan keinginan yang tidak 

terbatas dan selalu ingin lebih.



5. Sistem Teknologi dan Peralatan.

– Sistem yang timbul karena manusia mampu 

menciptakan barang – barang dan sesuatu yang baru 

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

6. Bahasa

– Sesuatu yang berawal dari hanya sebuah kode, tulisan 

hingga berubah sebagai lisan untuk mempermudah 

komunikasi antar sesama manusia. Bahkan sudah ada 

bahasa yang dijadikan bahasa universal seperti 

bahasa Inggris.

7. Kesenian

– Setelah memenuhi kebutuhan fisik manusia juga 

memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan 

psikis mereka sehingga lahirlah kesenian yang dapat 

memuaskan.


