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Peradaban?????? 



Manusia yang mampu berfikir tinggi dikatakan 
berperadaban tinggi bukan berkebudayaan 

tinggi 

Peradaban adalah perwujudan budaya yang 
penekanannya pada akal. 

Munculnya tingkat peradaban tinggi atau 
peradaban rendah tergantung tinggi 
rendahnya tingkat kemampuan berfikir 



Namun menurut konsep barat peradaban 
lebih mengutamakan unsur akal (tingkat 
berfikir), sedangkan peradaban menurut 
konsep timur lebih mengutamakan unsur 
nurani (perasaan estetis) 



Peradaban dan Perubahan Sosial 
 
Perubahan sosial: 
Perubahan struktur sosial, pola perilaku dan interaksi 
sosial (wilbert moore) 
Perubahan yang terjadi dilembaga 
kemasyarakatandalam suatu masyarakat yang 
mempengaruhi sistem sosial spt nilai2, sikap dan 
pola perilaku dalam masyarakat (Selo Soemardjan) 
Perubahan yang terjadi dalam strukutur masyarakat 
(Kingsley Davis) 
Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur 
masyrakat atau perubahan dalam organisasi sosial 
 
 
 



Perubahan sosial tidak sama 
dengan perubahan kebudayaan 

Perubahan sosial , contoh: 
perubahan peranan istri dalam rumahtangga modern 
Perubahan kebudayaan, contoh : p 
enemuan baru spt radio televisi dan komputer 



Bentuk-bentuk perubahan sosial (Soejono Soekanto): 
1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan cepat 
a. Perubahan secara lambat disebut evolusi 
b. Perubahan secara cepat disebut revolusi 
2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar 
a. Perubahan yang pengaruh kecil adalah perubahan 

struktur sosial yang tidak berpengaruh pada masyarakat 
b. Perubahan yang pengaruh besar adalah proses 

industrialisasi 
3. Perubahan yang dikehendaki dan tidak 
a. Perubahan yang dikehendaki adalah bila seseorang 

mendapat kepercayaan sebagai pemimpin 
b. Perubahan yang tidak dikehendaki dapat menyebabkan 

timbulnya akibat yang tidak diinginkan 



Penyebab Perubahan 

1. Faktor Intern 

a. Bertambah dan berkurangnya penduduk 

b. Adanya penemuan2 baru 

c. Konflik dalam masyarakat 

d. Pemberontakan dalam tubuh masyarakat 

2. Faktor ekstern 

a. Faktor alam 

b. Pengaruh kebudayaan lain 



modernisasi 

Modernisasi adalah faktor yg sangat menentukan 
perubahan sosial. Karena dalam modernisasi tercakup 
suatu transformasi total dari kehidupan bersama yg 
tradisional atau pra modern dalam artian teknologis 
serta organisasi sosial, kearah pola-pola ekonomis dan 
politis yg menjadi ciri negara-negara maju.   

 



Atau dapat dikatakan modernisasi adalah proses 
transformasi yang mengubah: 

• Bidang ekonomi 

• Bidang politik 

 

Modernisasi menimbulkan pembaruan dalam 
kehidupan sehingga sangat diharapkan 
berlangsung di masyarakat.  



Modernisasi dapat terwujud dengan beberapa 
syarat: 

• Adanya sistem pendidikan dan pengajaran yang 
terencana dengan baik 

• Sistem administrasi negara yang baik yang 
benar2 mewujudkan birokrasi 

• Adanya sistem pengumpulan data yang baik 
dan teratur yang terpusat 

• Penciptaan iklim yang kondusif untuk sebuah 
modernisasi 

• Sentralisasi wewenang 



Ciri-ciri modernisasi 

• Kebutuhan materi dan ajang persaingan 
kebutuhan manusia 

• Kemajuan teknologi dan industrialisasi 

• Banyak memberikan kemudahan bagi manusia 

• Modernisasi melahirkan teori baru 

• Mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip 
dan logika ekonomi serta orientasi kebendaan 
yang berlebihan 

• Kehidupan seseorang perhatian religiusnya 
dicurahkan untuk berkerja dan menumpuk 
kekayaan 



• Dalam menghadapi modernisasi, bangsa 
Indonesia memiliki peran ganda, yaitu 
melestarikan warisan budaya bangsa dan 
dipihak lain membangun kebudayaan nasional 
yang modern 


