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Konsep dan Sistem Budaya



A. KONSEP KEBUDAYAAN

1. Kebudayaan Diperoleh dari Belajar

2. Kebudayaan Milik Bersama

3. Kebudayaan sebagai Pola

4. Kebudayaan Bersifat Dinamis dan Adaptif



• Salah satu hal yang diperhatikan dalam

penelitian Antropologi adalah kemampuan

belajar dari berbagai mahluk hidup. 

• Binatang mempunyai tingkah laku yang 

tidak fleksibel

• Berbeda dengan manusia, tingkah laku

manusia sangat fleksibel. 



• Tingkah laku hewan sudah terprogram dalam
gen mereka yang berubah secara sangat lambat
dalam mengikuti perubahan lingkungan di
sekitarnya. 

• Burung dalam membuat sarang yang dari hari
demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi
tahun dalam bentuk yang sama.

• Lebah pekerja, akan terus sibuk
mengumpulkan madu untuk koloninya

• Mereka melakukan pekerjaan dan kegiatannya
secara kontinyu tanpa memperdulikan
perubahan lingkungan di sekitarnya. 



• Hal ini tidak terjadi pada manusia, karena

kemampuan yang luar biasa dari manusia

untuk belajar dari pengalamannya. 

• Kemampuannya untuk beradaptasi dengan

apa yang telah dipelajari, itu yang luar biasa

dari manusia.

• Hal inilah yang menjadikan kebudayaan itu

tidak bersifat statis, ia selalu berubah sesuai

dengan kondisi jiwa zaman



• Bila tidak dari luar, perubahan bisa terjadi

karena ada individu-individu dalam

kebudayaan itu sendiri yang akan

memperkenalkan variasi -variasi baru dalam

tingkah-lakunya. 

• Dapat juga terjadi karena beberapa aspek

dalam lingkungan kebudayaan tersebut

mengalami perubahan dan pada akhirnya akan

membuat kebudayaan tersebut secara lambat

laun menyesuaikan diri dengan perubahan

yang terjadi tersebut.



1. Kebudayaan Diperoleh dari Belajar

• Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia, dimiliki
dengan cara belajar. 

• Tidak diturunkan secara bilogis atau pewarisan
melalui unsur genetis. 

• Hal ini perlu ditegaskan untuk membedakan
perilaku manusia yang digerakkan oleh kebudayaan
dengan perilaku mahluk lain yang tingkahlakunya
digerakan oleh insting.

• Hal ini semua terjadi karena manusia mempelajari
atau mencontoh sesuatu yang dilakukan oleh
generasi sebelumya atau lingkungan disekitarnya
yang dianggap baik dan berguna dalam hidupnya.



2. Kebudayaan Milik Bersama

• Agar dapat dikatakan sebagai suatu
kebudayaan, kebiasaan–kebiasaan seorang
individu harus dimiliki bersama oleh suatu
kelompok manusia. 

• Suatu kelompok mempunyai kebudayaan jika
para warganya memiliki secara bersama
sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan
yang sama yang didapat melalui proses belajar.

• Suatu kebudayaan dapat dirumuskan sebagai
seperangkat kepercayaan, nilai-nilai dan cara
berlaku atau kebiasaan yang dipelajari dan
yang dimiliki bersama oleh para warga dari
suatu kelompok masyarakat. 



3. Kebudayaan sebagai Pola

• Dalam setiap masyarakat, oleh para anggotanya dikembangkan

sejumlah pola-pola budaya yang ideal yang cenderung diperkuat

dengan adanya pembatasan-pembatasan kebudayaan .

• Sebagian besar masyarakat mengakuinya sebagai kewajiban dan

harus dilakukan dalam keadaan–keadaan tertentu yang disebut

norma untuk dipatuhi sebagai sesuatu yang ideal

• Akan tetapi di sisi lain, tidak semua orang selalu berbuat seperti

apa yang telah mereka patokkan bersama.

• Hal ini dikarenakan sebagian dari pola ideal tersebut

kenyataannya berbeda dengan perilaku sebenarnya dan pola

tersebut telah dikesampingkan oleh cara-cara yang dibiasakan

oleh masyarakat.

• Masyarakat mengikuti pola dan menciptakan pola yang baru lagi, 

sedemikian seterusnya secara kontinyu.



4. Kebudayaan Bersifat Dinamis dan Adaptif

• Pada umumnya kebudayaan itu dikatakan bersifat
adaptif, sehingga menjadikannya dinamis.

• Adaptif,  karena kebudayaan melengkapi manusia
dengan cara -cara penyesuaian diri pada kebutuhan-
kebutuhan fisiologis dari badan mereka.

• Adaptasi karena penyesuaian pada lingkungan yang 
bersifat fisik-geografis maupun lingkungan sosialnya. 

• Banyak cara yang wajar dalam hubungan tertentu
pada suatu kelompok masyarakat memberi kesan
janggal pada kelompok masyarakat yang lain.

• Tetapi jika dipandang dari hubungan masyarakat
tersebut dengan lingkungannya, baru hubungan
tersebut bisa dipahami.



Konsep Kebudayaan, dilihat dari dua sisi:

• Pertama, bersifat materialistis, yang 

mendefinisikan kebudayaan sebagai sistem hasil

adaptasi di lingkungan alam atau sistem untuk

mempertahankan kehidupan masyarakat �Kajian

ini lebih menekankan pada pandangan positivisme

atau metodologi ilmu pengetahuan alam. 

• Kedua, konsep kebudayaan yang bersifat idealistis, 

yang memandang semua fenomena eksternal

sebagai manifestasi suatu sistem internal �Kajian

ini lebih dipengaruhi oleh pendekatan

fenomenologi.



B. Sistem Budaya

• Sistem budaya merupakan komponen-

komponen dari suatu kebudayaan, menurut

Keesing (dalam Saifuddin 2005) komponen

tersebut adalah :

1. Kebudayaan Sebagai Sistem Adaptif

2. Kebudayaan Sebagai Sistem Kognitif

3. Kebudayaan Sebagai Sistem Struktur

4. Kebudayaan Sebagai Sistem Simbol



1. Kebudayaan Sebagai Sistem Adaptif

• Kebudayaan sebagai sistim adaptif yang fungsi

utamanya adalah penyesuaiaan diri masyarakat

terhadap lingkungannya baik lingkungan alam dan

lingkungan sosial. 

• Sebagai salah satu contoh adalah adanya pertanian

subsistensi dan intensif, merupakan strategi adaptasi

terhadap lingkungan yang membuktikan bahwa

tanaman padi akan berbeda ketika mengandalkan air 

hujan, dan dengan mengandalkan irigasi. 

• Dalam kebudayaan industri, dengan menerapkan

aturan–aturan standar mutu adalah merupakan

strategi adaptasi terhadap pasar global.



2. Kebudayaan Sebagai Sistem Kognitif

• Kebudayaan sebagai sistim kognitif yang tersusun
dari apapun yang diketahui dalam berfikir
menurut cara tertentu yang berlaku bagi warga
masyarakat.

• Kebudayaan sebagai sistim kognitif adalah segala
sesuatu proses yang terjadi di dalam otak manusia.

• Misalnya, cara befikir masyarakat tradisional, lebih
banyak mengandalkan analogi- analogi, sedangkan
cara berfikir masyarakt modern lebih banyak
mengandalkan cara berfikir ilmiah yang 
memerlukan bukti- bukti untuk mendukung
pernyataannya.



3. Kebudayaan Sebagai Sistem Struktur

• Kebudayaan sebagai sistem struktural dari simbol-simbol
yang dimiliki bersama yang memiliki analogi dengan
struktur pemikiran manusia.

• Di dalam kesenian, membuat rumah, dalam menulis cerita
komposisi yang terlahir merupakan model dari pemikiran
manusia. 

• Misalnya penempatan kanan dan kiri, utara dan selatan , 
barat dan timur, hitam dan putih, siang dan malam
merupakan salah satu model berfikir manusia secara
oposisi binner. 

• Manusia dalam struktur pikirannya, hanya mengikuti tanpa
mengetahui sebelumnya, bagaimana mengetahui malam
kalau sebelumnya tidak mengalami siang, atau kiri yang 
sebaliknya kanan.

• Pembagian kategori yang oposisi biner (bertentangan) ini
merupakan ekspresi model berfikir yang tidak disadari.



4. Kebudayaan Sebagai Sistem Simbol

• Kebudayaan sebagai sistem simbol yang terdiri dari simbol-simbol dan

makna-makna yang dimiliki bersama, diidentifikasikan, dan bersifat

publik serta merupakan hubungan antara penanda dan petanda

berdasarkan konvensi.

• Bagi orang Indonesia, bendera merah-putih (=penanda) dan makna

yang bisa dibaca (=petanda) yang berarti berani dan suci, mungkin

bagi kebudayaan lain merah-putih belum tentu memiliki makna yang 

sama. 

• Dalam menyampaikan suatu konsepsi, peranan simbol-simbol ini

menjadi sangat penting, bisa berupa kata, angka, dan gerak tubuh yang 

bermakna.

• Bagaikan suatu kalimat, suatu simbol langsung bisa dibaca maknanya

(icon),  atau karena sebab akibat (index), akan tetapi adakalanya suatu

symbol  tidak berdiri sendiri sehingga maknanya bisa di baca ketika ia

muncul bersama dengan simbol-simbol lain atau sesuai konvesi

masyarakatnya (lambang)


