A.

Perubahan Sosial Budaya
Kingsley Davis dalam Soejorno Soekanto (2014) mengatakan bahwa
perubahan sosial merupakan bagian merupakan bagian dari perubahan
kebudayaan. Perubahan sosial misalnya perubahan perilaku remaja,
perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran
perempuan dan laki-laki serta masih banyak perubahan lainnya.

Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam
masyarakat atau bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial
yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Dengan
demikian, perubahan sosial budaya merupakan penggunaan istilah yang
dapat digunakan untuk mencakup kedua jenis perubahan yang terjadi.

1.

Bentuk Perubahan Sosial Budaya
a. Perubahan Dilihat dari Waktunya
perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang
berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.
Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang perubahan sosial
budaya lambat dan cepat amatilah gambar berikut!

1.) Perubahan Sosial Lambat atau Evolusi
Perubahan sosial lambat dikenal juga dengan evolusi. Perubahan sosial
lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan
waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara
lambat.

2.) Perubahan Sosial Cepat atau Revolusi
Revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat
dikategorikan dalam perubahan sosial cepat. Revolusi adalah perubahan
sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar
dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Revolusi industri
membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya
ataupun bagi negara lain antara lain sebagai berikut.
a. Proses mekanisasi dalam usaha industri.
b. Perdagangan makin berkembang.
c. Transportasi lancar.
d. Berkembangnya urbanisasi.
e. Terjadinya kesenjangan sosial.

b. Perubahan Dilihat dari Pengaruhnya
1.) Perubahan yang Pengaruhnya Kecil
Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang
kehidupan. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan
yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat.
Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya
dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja.

2.) Perubahan yang Pengaruhnya Besar
Perubahan semacam ini termasuk bentuk perubahan yang pengaruhnya
besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang
membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu
masyarakat. Industrial merupakan proses perubahan sosial ekonomi
yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi
masyarakat industri.

c. Perubahan Dilihat dari Perencanaannya
1.) Perubahan yang Direncanakan/Planned Change
Perubahan yang direncanakan atau planned change merupakan
perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat
atau pihak yang menginginkan perubahan. Kondisi jalan di Indonesia
berbeda-beda, terdapat jalan yang sudah tertata dengan baik, misalnya
beraspal mulus, dan terdapat jalan yang kondisinya belum beraspal.

2.) Perubahan yang Tidak Terencanakan/Unplanned Change
Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan
yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Namun di sisi
lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan, misalnya, banyak
buruh tani yang kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan
mesin

2. Faktor Penyebab dan Penghambat Perubahan
Sosial Budaya
a. Faktor Penyebab Perubahan Sosial Budaya
1.) Bertambah dan Berkurangnya Penduduk
Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar.
Penduduk Indonesia mendiami ribuan pulau yang yang tersebar dari
Sabang sampai Merauke. Jika luas wilayah Indonesia mencapai 1.904.569
km², berarti kepadatan penduduk per km² sekitar 125 jiwa. Lalu mengapa
perubahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial
budaya? Jumlah penduduk di setiap wilayah/provinsi maupun pulau
juga berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula. Selain
itu masalah sosial yang terjadi sebagai akibat jumlah dan komposisi
penduduk yang tidak seimbang harus mendapatkan penanganan yang
tepat.

2.) Penemuan Baru
Saat ini, aneka aplikasi dapat masuk ke dalam satu telepon seluler
cangginh ini. Keadaan semacam ini kemudian membuat banyak
penemuan baru diciptakan atau diperbarui. Penemuan-penemuan dan
pembaruan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang
komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan
manusia.

3.) Konflik
Kondisi inilah yang dapat dikategorikan dalam konflik. Faktor
penyebabnya bisa bermacam-macam seperti karena salah paham, dan
perbedaan dalam pendapat. Konflik sebagai penyebab terjadinya
perubahan sosial yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah
konflik antara pemerintah RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka).
Konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun ini mengundang
perhatian Internasional untuk membantu menanganinya. Akhirnya
konflikantara GAM dan NKRI berakhir melalui mediasi (penyelesaian
konflik) dengan menghadirkan CMI (Crisis Management Initiatives).

4.) Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi
Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan
sosial budaya. Gelombang revolusi untuk rasa dan protes yang terjadi di
dunia arab sebagai rangkaian the Arab Spring (pemberontakan arab)
adalah contoh revolusi yang terjadi di dunia. Pada dasarnya
pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian
masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Peristiwa dimulai dari
demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa
selama 32 tahun. Dimulai dari perubahan kepala negara, wakil kepala
negara, struktur kabinet, sampai perilaku warga masyarakat yang
menjadi lebih berani mengkritisi cara kerja pemerintah dan sebagainya.

5.) Perubahan Lingkungan Alam
Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat
oleh manusia. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor
alam dan faktor manusia. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam
bahkan dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut
terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya.

6.) Peperangan
Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat
yang terlibat perang. Perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia
dikuasai jepang dapat kita kita bagi menjadi beberapa bidang diantaranya
sebagai berikut.
a) Bidang Sosial
b) Bidang Ekonomi
c) Bidang Budaya
d) Bidang Politik

7.) Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain
Suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga
menerima pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhinya. Perubahan itu
terjadi karena dua kebudayaan saling bertemu secara langsung. Proses
pertemuan kebudayaan tidak saling selalu mempengaruhi. Proses pengaruh
budaya lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain
sebagai berikut.
a. Difusi
b. Akulturasi
c. Asimilasi

d. Penetrasi
e. Invasi
f. Milenarisme

b. Faktor Penghambat Perubahan Sosial Budaya
1.) Kehidupan Masyarakat Terasing.
2.) Perkembangan Ilmu Pengetahuan.
3.) Sikap Masyarakat yang Tradisional.
4.) Adanya Prasangka terhadap Hal-hal baru atau Asing.
5.) Adat Istiadat atau Kebiasaan.

A.

SOAL PILIHAN GANDA

1. Adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang tidak sama yang
dijumpai dalam kehidupan sosial di masyarakat sering kali menghasilkan
pola kehidupan yang fungsinya tidak sesuai bagi kehidupan masyarakat.
Proses tersebutmerupakan ….
a. integrasi sosial
b. perubahan kebudayaan
c. perubahan sosial
d. diferensiasi sosial

2. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan
sosial yaitu ….
a. tingkat kesejahteraan masyarakat menurun
b. terjadinya perpindahan penduduk antardaerah
c. tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi
d. keberhasilan program keluarga berencana

3.

Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang datang
dari dalam masyarakat itu sendiri yaitu ….
a. adanya penjajahan
b. perubahan lingkungan alam
c. adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat
d. pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain

4.

Contoh terjadinya perubahan yang cepat dan mendasar yaitu ….
a. pembuatan alat-alat
b. hukum pewarisan
c. model pakaian
d. revolusi industri

5.

Salah satu faktor yang menjadi penghalang terjadinya suatu
perubahan yaitu ….
a. kuatnya hubungan dengan masyarakat sekitarnya
b. masyarakat yang terbuka terhadap hal-hal yang baru
c. berkurang dan bertambahnya penduduk
d. munculnya kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam kuat

6.

Perubahan yang merupakan lanjutan dari perubahan
terdahulu dinamakan ….
a. perubahan proses
b. perubahan mendasar
c. perubahan menyebar
d. perubahan revolusi

7.

Perubahan yang disebabkan karena faktor lingkungan alam yaitu ….
a. kebakaran
b. terjadinya banjir
c. hujan besar
d. hama pertanian

8.

Cara suatu kebudayaan yang masuk melalui kedamaian dinamakan ….
a. difusi culture
b. penetration violence
c. penetration pasifique
d. penetration culture

9. Berikut ini yang merupakan faktor yangpendorong terjadinya perubahan
sosial yaitu ….
a. mempertahankan kebiasaan dan adat
b. perkembangan Iptek yang lambat
c. kebutuhan yang semakin kompleks
d. prasangka pada hal-hal yang berbau asing

10. Perubahan mendasar yang meliputi struktur-struktur sosial dan
berlangsung dalam waktu yang cukup singkat disebut….
a. perubahan regress
b. evolusi sosial
c. revolusi sosial
d. perubahan progress

B. URAIAN
1. Apa arti perubahan sosial menurut Soerjono Soekanto?
Jawab : Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan
kebudayaan.
2. Apa saja akibat yang disebabkan dari Revolusi Industri?
Jawab : a) Proses mekanisasi dalam usaha industri.
b) Perdagangan makin berkembang.
c) Transportasi lancar.
d) Berkembangnya urbanisasi
e) Terjadi kesenjangan sosial

3. Sebutkan salah satu contoh difusi pada masyarakat?
Jawab : Contohnya pada masyarakat tani
tradisional pengolahan lahan pertanian masih
menggunakan tenaga hewan dan tenaga
manusia

4. Jelaskan arti Milenarisme!
Jawab : Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan, yang berusaha
mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah
lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah

5. Apa saja faktor penghambat perubahan sosial budaya?
Jawab :1. Kehidupan Masyarakat Terasing
2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan yang Terlambat
3. Sikap Masyarakat yang Tradisional
4. Adanya Prasangka terhadap Hal – hal Baru atau Asing
5. Adat Istiadat atau Kebiasaan

SELESAI

