
Perubahan Sosial dan Budaya 
Massa



A. Perubahan Sosial

• Perubahan sosial merupakan proses sosial 
yang dialami oleh anggota masyarakat serta 
semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem 
sosial dll, dalam menyesuaikan diri atau 
menggunakan pola dan sistem yang baru.

• Terjadi ketika adanya kesediaan anggota 
masyarakat untuk meninggalkan sistem dan 
unsur yang lama



Hal-hal penting dalam 
perubahan sosial 
menyangkut aspek-aspek 
berikut ini :
1. Perubahan pola pikir 

masyarakat
contoh konsep fikir 
masyarakat terhadap 
pekerjaan

2. Perubahan prilaku 
masyarakat
contoh standar sertifikasi

3. Perubahan budaya materi
model pakaian, film, 
teknologi dll

postmodern

modern

transisi

tradisional

Agrokultural

primitif



Primitif 
Dimana kehidupan manusia hidup 

secara terisolir dan berpindah-pindah.

Agrokultural 
Budaya bercocok tanam disuatu 

tempat dan memanen hasil 
pertanian serta berburu untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat

Tradisional
Hidup secara menetap di suatu 
tempat dan saling berinteraksi 

dengan yang lainnya

Transisi 
Kehidupan desa sudah sangat maju, 
dan isolasi kehidupan hampir tidak 

ada

Modern 
Ditandai dengan peningkatan kualitas 

perubahan sosial yang lebih jelas 
meninggalkan fase transisi



Postmodern 

• Di Indonesia terdeteksi mulai tahun 1990
• Masyarakat modern yang secara finansial, 

pengetahuan, relasi, dan semua syarat masyarakat 
modern sudah dimiliki.

• Merupakan masyarakat yang berbeda prilaku dan 
lingkungan dengan masyarakat-masyarakat 
sebelumnya.

• Sifat- sifat :
a. Nomaden
b. Pilihan-pilihan hidup dan ekspresi dari kebebasan
c. Lebih suka menghargai privasi
d. Sekuler
e. Back to nature



B. Budaya massa dan Budaya 
Populer



Empat komponen sosiologis yang 
mengandung arti massa

• Anggota  massa adalah orang-orang dari kelas 
sosial yang berbeda

• Terdiri dari individu-individu yang anonim

• Anggota massa terpisah satu dengan yang 
lainnya

• Keorganisasian bersifat longgar dan tidak 
mampu bertindak bersama atau secara 
kesatuan



• Budaya massa merupakan budaya yang 
terbentuk akibat penciptaan yang 
disampaikan oleh media massa

• Disebabkan oleh :

1. tuntutan industri 

2. latah, menyulap dan meniru sesuatu yang 
sedang menjadi trend

• Budaya massa dipengaruhi oleh budaya 
populer.



Budaya Populer

Beberapa pemahaman mengenai budaya populer :
1. Budaya dibangun berdasarkan kesenangan namun tidak 

substansial dan mengentaskan orang dari kejenuhan 
bekerja

2. Kebudayaan populer menghancurkan kebudayaan 
tradisional

3. Kebudayaan menjadi masalah besar dalam pandangan 
ekonomi kapitalis

4. Kebudayaan populer merupakan budaya yang menetas dari 
atas.
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