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A. Pengertian Perubahan Sosial-Budaya 

 Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur dan hubungan sosial,  

 Perubahan budaya merupakan perubahan dalam segi budaya masyarakat. 

 

B. Penyebab Perubahan Sosial-Budaya 

 Faktor intern 

 Faktor demografi 

 Pertentangan antargolongan dalam masyarakat 

 Revolusi (perubahan tiba-tiba dan cepat) 

 Peranan Nilai yang Diubah 

 Peran Tokoh Kharismatik 

 Penemuan baru 

 Penemuan (discovery) : sudah ada tapi belum diketahui 

 Penciptaan (invention) : benar-benar baru  

 Faktor ekstern 

 Faktor lingkungan alam 

 Adanya peperangan 

 Pengaruh kebudayaan masyarakat lain 

 

C. Bentuk Perubahan Sosial-Budaya 

 dilihat dari maju atau mundurnya 

 suatu kemajuan (progress) 

 suatu kemunduran (regress) 

 dilihat dari lamanya proses perubahan 

 secara lambat (evolusi) 

 secara cepat (revolusi) 

 dilihat dari dampaknya 

 kecil pengaruhnya 

 besar pengaruhnya 

 dilihat dari kehendak masyarakatnya 

 Dikehendaki atau direncanakan (intended change) 

 Tidak dikehendaki atau tidak direncanakan (unintended/unplanned change) 

 

D. Pendorong dan Penghambat Perubahan 

 Pendorong 

 Kontak dengan kebudayaan lain. 

 Sistem pendidikan formal yang maju. 

 Sikap menghargai hasil karya orang dan keinginan untuk maju. 

http://dwihatmoko.wordpress.com/


 Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. 

 Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat. 

 Penduduk yang heterogen. 

 Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang - bidang kehidupan tertentu. 

 Orientasi ke masa depan. 

  Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. 

 Penghambat 

 Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain 

 Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat 

 Sikap masyarakat yang mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung 

konservatif 

 Adanya kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang sudah tertanam kuat 

 Rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi 

 Prasangka terhadap hal-hal baru 

 Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis 

 Adat dan kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah 

 

E. Akibat Perubahan 

 Akibat Positif 

Adjusment yaitu masyarakat dengan kebudayaan mampu menyesuaikan diri dengan gerak 

perubahan. Bentuk penyesuaian masyarakat dengan gerak perubahan disebut integrasi. 

 Akibat Negatif 

Maladjusment yaitu masyarakat dengan kebudayaannya tidak mampu menyesuaikan diri 

dengan gerak perubahan. Maladjusment akan menimbulkan disintegrasi. 

 

F. Wawasan 
Sikap dalam Menyikapi Perubahan 

 Apriori = negative thinking/prasangka buruk 

 Imitasi = meniru 

 Selektif 

 Menyerap perubahan 

 

G. Soal Latihan 

1. Dimasa sekarang ini banyak siswa yang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa dengan 

baik, bahkan nilai sopan santun juga menurun. Hal ini dapat dimasukkan kedalam 

perubahan sosial budaya yang memiliki bentuk berupa…. 

2. Suku Badui di Banten menutup diri dengan pengaruh dari luar. Sikap tersebut merupakan 

penerapan dari sikap yang menghambat perubahan yaitu…. 

3. Peristiwa Reformasi tahun 1998 merupakan contoh nyata dari bentuk perubahan yaitu… 

4. Sikap kita selaku generasi penerus bangsa dalam menyikapi perubahan social budaya 

adalah…. 

5. Berilah dua contoh yang termasuk penciptaan/invention!! 

  



H. Pembahasan Soal Latihan 

1. Perubahan yang bersifat regress/mundur 

2. Mengagungkan tradisi lama dan konservatif 

3. Perubahan yang berdampak luas 

4. Selektif dalam menerima budaya luar 

5. Penciptaan lampu, telepon, radio, dsb 
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