
BUDAYA DAN SUBBUDAYA

Budaya adalah tatanan pengetahuan, 

pengalaman, kepercayaan, nilai, 

sikap, makna, hirarki, agama, waktu, 

peranan, hubungan ruang, konsep

alam semesta, objek-objek materi dan

milik yang diperoleh sekelompok

besar orang dari generasi ke generasi

melalui usaha individu dan kelompok



SUBKULTUR

 Subkultur/subbudaya adalah suatu komunitas 

rasial, etnik, regional, ekonomi atau sosial yang 

memperlihatkan pola perilaku yang 

membedakannya dengan subbudayas lainnya 

dalam suatu budaya atau masyarakat yang 

melingkupinya.



BUDAYA DAN SUBBUDAYA

 Subkelompok menyimpang (deviant subgroup) 

adalah unsur masyarakat penting lain yang tak 

memenuhi kriteria yang diperlukan untuk 

disebut sub kultur, tetapi menghadapi masalah-

masalah komunikasi yang serupa



SUB KULTUR

 Setiap subkultur dan atau subkelompok adalah 
suatu entitas sosial yang meskipun merupakan 
bagian dari budaya dominan, unik dan 
menyediakan seperangkat pengalaman, latar 
belakang, nilai-nilai sosial, dan harapan-harapan 
bagi anggota-anggotanya yang tidak bisa 
didapatkan dalam budaya dominan.



BUDAYA DAN KOMUNIKASI

 Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, 

bersifat kompleks, abstrak dan luas yang dapat 

menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosio 

budaya (yang berhubungan dengan persepsi, 

proses verbal dan proses nonverbal) ini tersebar 

dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. 



 Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan
untuk memilih, mengevaluasi dan
mengorganisasikan rangsangan lingkungan
eksternal.

 Persepsi adalah cara kita mengubah energi-energi
fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang
bermakna. Unsur penting yang membentuk
persepsi adalah Sistem kepercayaan (belief), nilai
(value) , sikap (attitude), pandangan dunia
(worldview) dan organisasi sosial



KEPERCAYAAN DAN NILAI

Kepercayaan secara umum 

dapat dipandang sebagai 

kemungkinan-kemungkinan 

subyektif yang diyakini individu 

bahwa suatu obyek atau 

peristiwa memiliki karakteristik 

tertentu



NILAI NILAI

 Nilai-nilai adalah aspek evaluatif dari sistem-

sistem kepercayaan, nilai dan sikap. Dimensi 

evaluatif ini meliputi kualitas-kualitas seperti 

kemanfaatan, kebaikan, estetika, kemampuan 

memuaskan kebutuhan dan kesenangan.



NILAI-NILAI BUDAYA DAN SIKAP

 Nilai-nilai budaya adalah seperangkat aturan 

terorganisasikan untuk membuat pilihan-pilihan 

dan mengurangi konflik dalam suatu 

masyarakat. Nilai-nilai budaya tercermin dari 

perilaku anggota budaya yang ditiuntut oleh 

budaya tersebut. Nilai-nilai ini disebut nilai-nilai 

normatif..



 Sikap adalah kecenderungan yang diperoleh 

dengan cara belajar  untuk merespons suatu objek 

secara konsisten.

 Komponen sikap : kognitif, afektif, konatif.

 http://www.funnymustikasari.wordpress.com


