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PENGARUH INTERAKSI SOSIAL TERHADAP 

KEHIDUPAN SOSIAL & KEBANGSAAN



Pendahuluan..
Keragaman masyarakat 

Indonesia merupakan salah 
satu kekayaan bangsa kita. 
Keragaman ini melahirkan 
berbagai kebudayaan  yg 

memiliki nilai sangat tinggi. 
Mobilitas masyarakat 

Indonesia yg sangat dinamis 
merupakan pendorong 
terjadinya keragaman / 

pluralitas..



B. Pluralitas Masyarakat Indonesia
• Pluralitas = kemajemukan 

• Multikultural = banyak 
kebudayaan

• Masyarakat Indonesia 
memiliki kemajemukan / 
banyak kebudayaan, a.l. :

1. Perbedaan Agama

2. Perbedaan Budaya

3. Perbedaan Suku bangsa

4. Perbedaan Pekerjaan



1. Perbedaan Agama

Nama 
Agama

Berasal 
dari ..

Tempat 
Ibadah

Hari Raya 
Terkenal

Nama 
Kitab Suci

Hindu

Budha

Konghucu

Islam

Katolik

Protestan



Intromeso..



2. Perbedaan Budaya 
Menurut J.J. Hoenigman ada 3 wujud kebudayaan:
a. Gagasan (wujud ideal) ->
      Berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, 

peraturan dsb. yg sifatnya abstrak & berada dlm 
pemikiran manusia.

b. Tindakan (aktifitas) ->
Suatu tindakan berpola dari manusia di masyara- kat 
-> sistem sosial (sifatnya konkret, terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari).

c. Karya (artefak) ->
Berupa hasil dari aktifitas, perbuatan dan karya 
manusia berupa benda-2 yg sifatnya konkret.



Tujuh Unsur Kebudayaan menurut 
Koentjaraningrat, yaitu:

a. Sistem teknologi & peralatan

b. Sistem ekonomi & mata 
pencaharian hidup

c. Sistem kemasyarakatan

d. Bahasa

e. Kesenian

f. Sistem pengetahuan

g. Sistem kepercayaan / religi



Kesimpulan..Keragaman budaya di 
Indonesia dapat 

diketahui melalui:

• Pakaian Adat

• Lagu Daerah

• Tarian Daerah

• Rumah Adat

• Alat Musik

• Upacara Adat

• Seni Pertunjukan

• Hasil kebudayaan lain



3. Perbedaan Suku Bangsa

Perbedaan suku bangsa di 
Ind. tidak terlepas dari faktor 

sejarah asal usul nenek 
moyang bangsa kita. Sejak 

ribuan tahun lalu suku 
bangsa Ind. hidup 

berdampingan secara 
harmonis dan sampai kini 

mereka bersama-2 
membangun bangsa dan 

negara..



4. Perbedaan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah 
bentuk kegiatan ekonomi yg 
dilakukan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan 
hidup. Pekerjaan dibagi 

menjadi  dua sektor yaitu 
formal (pegawai negeri / 

swasta, TNI, Polisi) dan 
informal (pedagang, petani, 

nelayan, peternak,  
pemulung, dll.)



5. Peran & Fungsi Keragaman Budaya

a. Sebagai daya tarik 
bangsa asing

b. Mengembangkan 
budaya nasional

c. Tertanamnya sikap 
toleransi

d. Saling melengkapi 
hasil budaya

e. Mendorong Inovasi 
kebudayaan


